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Περίληψη
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της δράσης του εκχυλίσματος του φυτού Sideritis euboea (SID), το οποίο καταναλώνεται
ευρέως ως τσάϊ του βουνού, σε κυτταροκαλλιέργειες οστεοβλαστών και στην οστική πυκνότητα και αντοχή του πειραματικού προτύπου
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, δηλαδή του ώριμου ωοθηκεκτομημένου (OVX) επίμυος. Υλικά και Μέθοδοι: Σε κυτταροκαλλιέργειες οστεοβλαστών προστέθηκε SID και οιστραδιόλη σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Αντίστοιχα, 32 ώριμοι θηλυκοί επίμυες Wistar
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: Ελέγχου, OVX, και OVX που λάμβαναν SID (OVX+SID) χορηγούμενο εντός του ποσίμου ύδατός τους (330
mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα, αρχής γενομένης αμέσως μετά την OVX επί 6 μήνες. Μετρήθηκαν η οστική πυκνότητα (BMD) της
κνήμης στην αρχή της μελέτης, 3 και 6 μήνες μετά την OVX, η μηχανική αντοχή του μηριαίου οστού και το βάρος σώματος και μήτρας στο
τέλος της μελέτης. Αποτελέσματα: Το εκχύλισμα SID προκάλεσε σημαντική και δοσοεξαρτώμενη μείωση της οστεοβλαστικής έκκρισης
της IL-6 καθώς και του RANKL. Η in vivo μελέτη έδειξε ότι η % αλλαγή της BMD της κνήμης ήταν παρόμοια στις Ομάδες Ελέγχου και
OVX+SID στους 3 μήνες, ενδεικτική ισχυρής οστεοπροστατευτικής δράσης. Στους 6 μήνες η δράση αυτή ήταν λιγότερο ισχυρή, όμως η
οστική απώλεια ήταν λιγότερη στα OVX+SID ζώα απ’ ότι στα OVX (-14.37% έναντι -20.46% αντίστοιχα, p<0.05). Στις περισσότερες παραμέτρους του pQCT, η Ομάδα OVX+SID είχε ενδιάμεσες τιμές από τις άλλες δύο ομάδες. Η δοκιμασία αντοχής του μηριαίου έδειξε αύξηση
της αντοχής της Ομάδας OVX+SID σε σχέση με την OVX. Το βάρος σώματος και μήτρας ήταν παρόμοια στην Ομάδα OVX+SID και OVX.
Συμπέρασμα: Η χορήγηση του εκχυλίσματος SID in vitro σε καλλιέργειες οστεοβλαστών φάνηκε να μειώνει την έκκριση της IL-6 καθώς
και του RANKL. Η in vivo χορήγησή του είχε σημαντική προστατευτική δράση στην οστική ποσότητα και ποιότητα των OVX+SID επιμύων
σε σύγκριση με τους OVX, χωρίς να εμφανίζει ανεπιθύμητη επίδραση στη μήτρα. Οι δράσεις αυτές είναι παρόμοιες με των εκλεκτικών
τροποποιητών των υποδοχέων οιστρογόνων και αξίζουν περαιτέρω κλινικής έρευνας για την επιβεβαίωση του ρόλου του συγκεκριμένου
εκχυλίσματος στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης.
Λέξεις κλειδιά: Ωοθηκεκτομή, Επίμυες, Οστεοπόρωση, Οστική Πυκνότητα, Απορροφησιομετρία Διπλής Ενεργειακής Δέσμης Ακτίνων Χ, Δοκιμή Κάμψης
3 Σημείων
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Sideritis euboea (τσάϊ του βουνού)

In vitro and in vivo effect of the Greek plant
Sideritis euboea (mountain tea) – study of
its mechanism of action
Ι.Α. DONTAS1,2, P.P. LELOVAS1, P. MOUTSATSOU3, Ε. ΚASSI3, S. KOURKOULIS4, S. MITAKOU5,
C.Κ. YIANNAKOPOULOS1, N. ALIGIANNIS5, A. GALANOS1, G.P. LYRITIS1
1
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Summary
The aim of this study was to investigate the effect of Sideritis euboea extract (SID), commonly consumed as mountain tea, on
osteoblast cultures and on bone mineral density and the strength of the ovariectomized (OVX) rat model of osteoporosis. Methods:
Osteoblast cultures were treated with SID extract and estradiol at different concentrations. Additionally, 32 mature female Wistar
rats were separated into Controls (sham-operated), OVX, and OVX plus SID in their drinking water (330 mg/kg body weight/day),
starting immediately after OVX for 6 months. Tibial bone mineral density (BMD) at baseline and at 3 and 6 months post-OVX, 3-pointbending of the femur, and body and uterine weight at the study end were examined. Results: Osteoblast secretion of IL-6 and
RANKL was significantly reduced by SID extract, with both effects being dose-dependent and more potent at the higher concentrations. The in vivo study showed that BMD percentage change from baseline of the whole tibia was similar in Control and
OVX+SID rats at 3 months, revealing a strong osteoprotective effect. At 6 months, the protective effect was weaker, but still significant (OVX vs OVX+SID, -20.46% vs -14.37%, p<0.05). The metaphyseal tibial BMD percentage change from baseline to 3 and
6 months between the OVX and OVX+SID groups was statistically significant (-26.47% vs -15.57% and -31.22% vs -16.57%, respectively), demonstrating that SID administration preserved the proximal tibial BMD of the OVX+SID group significantly. In most
of the pQCT parameters examined, the OVX+SID group had intermediate values of the other two groups. Three-point-bending
showed a significant increase in bone strength of the treated compared to the OVX group. Body and uterine weights were similar
in the treated and OVX groups. Conclusions: SID extract administration demonstrated a significant bone quantity and quality
protective effect in OVX+SID rats compared with OVX rats, without having an undesirable effect on their uteri. This mechanism
of action is similar to selective estrogen receptor modulators’ and merits further clinical studies to ascertain its potential role in
postmenopausal osteoporosis prevention.
Keywords: Ovariectomy, Rat, Osteoporosis, Bone mineral density, Dual-energy x-ray absorptiometry, Three-point-bending

Εισαγωγή
Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχει άμεση
συσχέτιση μεταξύ διατροφής και υγείας, δεδομένου ότι
τα επί μέρους συστατικά πολλών φυτών της διατροφής,
αλλά και τα φυτικά εκχυλίσματα, παίζουν σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη παθήσεων όπως είναι η οστεοπόρωση, ο
καρκίνος και η στεφανιαία νόσος [1-3]. Η οστεοπόρωση
θεωρείται ως μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας
και θανάτου σε προχωρημένες ηλικίες, λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας των οστεοπορωτικών καταγμάτων, και η πιο διαδεδομένη μορφή της εί-

ναι η μετεμμηνοπαυσιακή. Υπάρχουν πολλές φαρμακευτικές αντιοστοπορωτικές θεραπείες οι οποίες εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του νοσήματος, όπως θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η καλσιτονίνη, τα διφωσφονικά, οι εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων
οιστρογόνων (SERMs), η παραθορμόνη και το ρανελικό
στρόντιο [4,5]. Όμως, αρκετά συχνά παρατηρείται μειωμένη συμμόρφωση των ασθενών εξαιτίας ανεπιθύμητων παρενεργειών, σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών, που
παρατηρούνται κατά τη μακροχρόνια χορήγηση των προαναφερθέντων παραγόντων [6-8].
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Η επιθυμία για μια μη φαρμακολογική προστατευτική αγωγή καθώς και επιδημιολογικές ενδείξεις για
την ευεργετική επίδραση διαφόρων φυτικών συστατικών στα οστά, έχει οδηγήσει στη μελέτη φυτικών εκχυλισμάτων που επιδεικνύουν φυτοοιστρογονικές
ή/και αντιοξειδωτικές ιδιότητες [9-12]. Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ωρισμένα φυτά και οι συστατικές τους ενώσεις εμφανίζουν δράση ανάλογη των
οιστρογόνων (ως φυσικοί SERMs ή φυτοοιστρογόνα),
γεγονός που δίνει πολλές ελπίδες για τη μη φαρμακευτική δυνατότητα πρόληψης και αντιμετώπιση της
οστεοπόρωσης, αποφεύγοντας την εμφάνιση παρενεργειών, που δεν εξασφαλίζεται απόλυτα με τη σύγχρονη θεραπεία υποκατάστασης [13-18].
Τα ολικά φυτικά εκχυλίσματα και οι φυτικές ενώσεις
έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη λειτουργία των
οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, κατά τρόπο όμοιο
με αυτό των οιστρογόνων, δηλαδή παρεμβαίνοντας
στο μηχανισμό μετάδοσης μηνύματος. Αυτό το επιτυγχάνουν τροποποιώντας την δράση σημαντικών παραγόντων της μεταγραφής, όπως είναι οι υποδοχείς
οιστρογόνων ERα/ERβ, οι υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών GRα/GRβ, οι μεταγραφικοί παράγοντες (AP-1,
NF-kB) και οι MAPK κινάσες (ERKs) που αλληλεπιδρούν και μεσολαβούν στην ενδοκυττάρια ροή πληροφοριών, ελέγχοντας τη γονιδιακή έκφραση κυτταρικών μορίων που εμπλέκονται στη λειτουργία των
οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών [19-23].
Η Ελληνική χλωρίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αρωματικά φυτά, μεταξύ των οποίων και το Sideritis euboea, το αφέψημα του οποίου (τσάι του βουνού της
Εύβοιας) παραδοσιακά καταναλώνεται ευρέως στην
Ελλάδα. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα είδη
του γένους Sideritis (οικογένεια Lamiaceae) υπάρχουν σε διάφορες περιοχές/χώρες της Μεσογείου
[24] και είναι πλούσια σε φαινολικά, φλαβονοειδή και
τερπενοειδή συστατικά [25-27], τα οποία του προσδίδουν τις αντιοξειδωτικές [28,29], αντιφλεγμονώδεις
[30,31], αναλγητικές [31], αντιρρευματικές, αντιελκωτικές [32], και αντιμικροβιακές [26,33] του ιδιότητες.
Ενώ μία in vitro μελέτη υποστηρίζει την αντιοιστρογονική του δράση στο μαστό και στη μήτρα, καθώς και
την οιστρογονική του δράση στα οστά [34], εν τούτοις,
δεν είναι γνωστή η in vivo δράση του S. euboea, και
ούτε έχει διευκρινιστεί ο μηχανισμός δράσης του. Δεδομένου ότι η ανεύρεση νέων φυτικών εκχυλισμάτων
με ιδιότητες SERMs είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, σκοπός
της παρούσης μελέτης ήταν αφενός μεν η διερεύνηση
10 Oστούν

του μηχανισμού δράσης του υδατικού φυτικού εκχυλίσματος του S. euboea μέσω της ρύθμισης της ιντερλευκίνης 6 (IL-6), της οστεοπροτεγερίνης (OPG) και
του ενεργοποιητή του υποδοχέα του NFkB προσδέματος (Receptor activator of NFkB ligand - RANKL) in
vitro σε οστεοβλάστες, αφετέρου δε η in vivo επίδραση
του φυτικού εκχυλίσματος του S. euboea στα οστά του
θηλυκού ωοθηκεκτομημένου ώριμου επίμυος, ο οποίος είναι διεθνώς ανεγνωρισμένο πειραματικό πρότυπο
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης [35].

Υλικά και μέθοδοι
Α) In vitro μελέτη
α) Κυτταρική Καλλιέργεια
Για τα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική
σειρά KS483 (προοστεοβλαστική σειρά από θόλο κρανίου εμβρύου επίμυος) που έχει την ικανότητα να σχηματίζει in vitro επιμεταλλωμένα οζίδια. Η κυτταρική
σειρά καλλιεργείται σε καλλιεργητικό υλικό α-ΜΕΜ
(Gibco BRL) εμπλουτισμένο με 10% FBS (Fetal Bovine Serum) (Gibco BRL) και πενικιλλίνη/ στρεπτομυκίνη
(Gibco BRL), σε επωαστή CO2 i (5% CO2-95% air)
στους 37oC και ανακαλλιεργείται κάθε 3-4 μέρες σε
αραίωση 1:5 έως 1:6 χρησιμοποιώντας διάλυμα θρυψίνης/ EDTA (trypsin 0.125%/EDTA 0.01%).
Για τα πειράματά μας τοποθετήθηκαν κύτταρα με
πυκνότητα 45.000 κύτταρα/πηγάδι (well) των 12-well
plates σε 1 ml/well α-MEM phenol red free (Gibco
BRL) εμπλουτισμένο με 10% FBS DCC-treated (επώαση του ορού με άνθρακα για απoμάκρυνση των στεροειδών ενώσεων). Υπό τις ανωτέρω συνθήκες παρέμειναν για 48 ώρες και ακολούθως έγινε αλλαγή
καλλιεργητικού υλικού χωρίς την προσθήκη (control)
ή με την προσθήκη του υπό μελέτη υδατικού εκχυλίσματος (S. euboea) σε τελικές συγκεντρώσεις 100,
50, 20, 10, 5 μg/ml και οιστραδιόλης (17β-estradiol)
σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ και επώαση για
48 ώρες.
Προηγήθηκε πείραμα time-course προκειμένου να
αποφασιστεί για πόσες ώρες θα γίνει η επώαση των
κυττάρων με τις προαναφερθείσες ουσίες. Μετά το
τέλος της επώασης, τα υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών συλλέχθηκαν, φυγοκεντρήθηκαν στις 3000
στροφές για 7 λεπτά και τα υπερκείμενα της φυγοκέντρησης τοποθετήθηκαν στους -200oC μέχρι να
αναλυθούν.
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β) Προσδιορισμός των IL-6, OPG και RANKL
O προσδιορισμός των συγκεντρώσεων της IL-6, της
OPG και του RANKL στα υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών που επωάστηκαν ή όχι με τις διάφορες συγκεντρώσεις του υδατικού εκχυλίσματος του S. euboea
και με την οιστραδιόλη, έγινε με ELISA μέθοδο (R & D
Systems), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Β) In vivo μελέτη
α) Ζώα εργαστηρίου
Το πειραματικό πρωτόκολλο έλαβε έγκριση από τη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Νομαρχίας Αθηνών (Άδεια
πειραματισμού Κ 5181/2006), σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 160/1991, σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 86/609/ΕΟΚ, και του Nόμου 2015/1992, σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή συνθήκη για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, 123/1986»). Τριάντα δύο ενήλικοι
(10 μηνών) θηλυκοί επίμυες της φυλής Wistar αποκτήθηκαν από την καταχωρημένη Εγκατάσταση
Εκτροφής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ζώα στεγάστηκαν τέσσερα
ανά κλωβό, υπό τις συνήθεις εργαστηριακές συνθήκες, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19oC και
22oC, σχετική υγρασία 55% και 65%, 15 πλήρεις
εναλλαγές αέρα/ώρα και με κύκλους ημέρας/νύκτας
από 6ης πρωινής ως 6ης απογευματινής. Μετά από μετρήσεις σωματικών βαρών, οι επίμυες διαιρέθηκαν
σε τρεις ομάδες: ομάδα ελέγχου (n=8), ομάδα ωοθηκεκτομής χωρίς θεραπευτική παρέμβαση (OVX; n=8),
ομάδα ωοθηκεκτομής με φυτικό εκχύλισμα S. euboea
(OVX+SID; n=16) σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και κατανέμοντας ομοιόμορφα άτομα από ίδιες
τοκετοομάδες σε κάθε πειραματική ομάδα έτσι ώστε
να αποφευχθεί τυχόν ανατομική ή γενετική ποικιλία
ανάμεσά τους. Μετρήσεις των σωματικών τους βαρών
πραγματοποιήθηκαν κάθε δεύτερη εβδομάδα ενώ γινόταν καταμέτρηση της κατανάλωσης τροφής και νερού δύο φορές την εβδομάδα.
β) Μετρήσεις οστικής πυκνότητας
Σε όλα τα ζώα εκτιμήθηκε η οστική τους πυκνότητα
(BMD) πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση και 3 και 6
μήνες μετά την ωοθηκεκτομή. Η ακινητοποίηση των
επίμυων για τις μετρήσεις έγινε με την ενδομυϊκή χορήγηση αναισθησίας 3 mg/Kg ξυλαζίνης και 80 mg/Kg

κεταμίνης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συσκευή απορροφησιομετρίας διπλής ενεργειακής δέσμης ακτίνων X (dual energy X-ray absorptiometry DEXA) GE Lunar Prodigy Densitometer με το ειδικό
λογισμικό για μικρά θηλαστικά. Στη συνέχεια εκτιμήθηκε η οστική πυκνότητα όλης της κνήμης, συμπεριλαμβανομένου του φλοιώδους και του σπογγώδους
οστού, με την τοποθέτηση περιοχής ενδιαφέροντος
(region of interest - ROI) να περιλαμβάνει καθ’ ολοκληρία την κνήμη. Για την εκτίμηση της οστικής πυκνότητας (BMD) του σπογγώδους οστού επιλέχθηκε
η εγγύς μετάφυση της κνήμης (ως αντιπροσωπευτικό
δείγμα του σκελετού του επίμυος ταχείας οστικής
εναλλαγής) με την τοποθέτηση της ROI 2 mm x 2 mm,
3 mm περιφερικά της κνημιαίας αρθρικής επιφανείας.
Η ακρίβεια της μεθόδου in vitro είναι 0.5%. Γινόταν
βαθμονόμηση του συστήματος πριν από τη μέτρηση
κάθε ομάδας ζώων.
γ) Ωοθηκεκτομή
Η ομάδα ελέγχου υπέστη εικονική ωοθηκεκτομή. Η
παρουσία αυτής της ομάδας είναι απαραίτητη για τον
έλεγχο της οστικής πυκνότητας ηλικιακά συζευγμένων
μη ωοθηκεκτομημένων ζώων καθόλη τη διάρκεια του
πρωτοκόλλου έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες οι αλλαγές της οστικής πυκνότητας που προκύπτουν στα λαμβάνοντα και μη λαμβάνοντα θεραπεία ωοθηκεκτομημένα ζωικά πρότυπα. Η χειρουργική αναισθησία των
επιμύων επιτεύχθηκε με την ενδομυϊκή χορήγηση 5
mg/Kg ξυλαζίνης και 100 mg/Kg κεταμίνης, την οποία
ακολούθησε αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή.
δ) Χορήγηση του εκχυλίσματος
Το εκχύλισμα S. euboea χορηγήθηκε στις φιάλες
του ποσίμου νερού στην ομάδα των OVX+SID επιμύων
ad libitum αμέσως μετά την πραγματοποίηση του χειρουργείου. Οι φιάλες ανακινούνταν δύο φορές την
ημέρα ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ιζήματος. Η
ανασύσταση του εκχυλίσματος γινόταν δύο φορές
εβδομαδιαία, σύμφωνα με την τελευταία καταγεγραμμένη κατανάλωση. Η κατανάλωση του υδατικού εκχυλίσματος από την OVX+SID ομάδα αλλά και οι καταναλώσεις ύδατος από τις υπόλοιπες ομάδες υπολογίζονταν δύο φορές την εβδομάδα. Ο μέσος όρος πρόσληψης ύδατος ήταν 18 mL και ο μέσος όρος πρόσληψης του εκχυλίσματος ήταν 330 mg/kg ζώντος βάρους
ανά ημέρα στην ομάδα των OVX+SID επιμύων.
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ε) Προετοιμασία του εκχυλίσματος
Το εκχύλισμα προετοιμάσθηκε από τα υπέργεια μέρη του φυτού S. euboea. Τα φυτά συλλέχθηκαν από
το όρος Δίρφυ της νήσου Εύβοιας. Στη συνέχεια αποξηράθηκαν στον αέρα, κονιορτοποιήθηκαν και κατεργάστηκαν με βρασμένο νερό (3.5 g φυτού/100 ml νερού) για 15 min. Για τη λήψη ενός εκχυλίσματος εύκολου στη συντήρηση και με υψηλότερη συγκέντρωση
και σταθερότητα, επιλέχθηκε η χρήση της τεχνικής ξήρανσης δια ψεκασμού (Spray Drying Technique). Το
υδατικό διάλυμα διηθούνταν και υπόκειντο στην μέθοδο ξήρανσης δια ψεκασμού. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την εξάτμιση της υγρασίας μέσω διόδου από
ακροφύσιο, με την ανάμιξη του διαλύματος με το μέσο
ξήρανσης (άζωτο). Το εναιώρημα, μετά την ανάμιξή
του με χρήση μαγνητικού αναδευτήρα, υπεισερχόταν
στη συσκευή ξήρανσης (B-290 minispray dryer; BÜCHI
Labortechnik) με θερμοκρασία εισόδου 139oC, θερμοκρασία εξόδου 60-65oC, λειτουργία αναρρόφησης
100%, ροή ψεκασμού 600 Nl/h και απόδοση αντλίας
22%. Αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας η σκόνη
φυλάχθηκε και αποθηκεύθηκε σε κλειστές φιάλες.
στ) Ανάλυση του εκχυλίσματος
Η αρχική ανάλυση του S. euboea πραγματοποιήθηκε με τη χρήση χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας
και με τη μέθοδο υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) και αποκάλυψε την παρουσία φλαβονοειδών και φαινυλοπροπανοειδών γλυκοσιδών, ιριδοειδών και σακχάρων. Στη συνέχεια το υδατικό διάλυμα αναλύθηκε και με ανιχνευτή συστοιχίας διόδων
HPLC έτσι ώστε να ανιχνευθούν τα κοινά φαινολικά
του συστατικά. Το σύστημα υγρής χρωματογραφίας
υψηλής απόδοσης (ThermoFinnigan, San Jose, CA)
που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του διαλύματος
αποτελούνταν από μια αντλία SpectralSystem P4000,
έναν απαερωτή SpectralSystem 1000, έναν αυτόματο
δειγματολήπτη SpectralSystem AS3000, και έναν ανιχνευτή SpectralSystem UV2000 PDA. Το λογισμικό
που χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση των αποτελεσμάτων ήταν το ChromQuest 2.1. Η εκτίμηση του βιοχημικού προφίλ του υδατικού διαλύματος του S. euboea πραγματοποιήθηκε σε στήλη Lichrosorb RP18
(250x4.0 mm, 5.0 μm). Τα φασματογράμματα μετρήθηκαν στα 220, 280 και 365 nm, με τα υπό παρακολούθηση φάσματα να εκτιμώνται σε ένα εύρος μηκών
κύματος από 190 με 900 nm. Συγκρίνοντας τους χρόνους απορρόφησης (retention time) και τα απορρο12 Oστούν

φούμενα φάσματα κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν
τέσσερα διαφορετικά μόρια, που ανήκαν στην οικογένεια των φλαβονοειδών γλυκοσιδών:
ισοσκουτελαρεΐνη 7-Ο-[6΄΄΄-Ο-ακέτυλο-β- D-αλλοπυρανοσύλ-(1→2)-β-D-γλυκοπυρανοσίδη], 4΄-Ο- μεθυλισοσκουτελαρεΐνη 7-Ο-[6΄΄΄-Ο-ακέτυλο-β-D- αλλοπυρανοσύλ-(1→2)-β-D-γλυκοπυρανοσίδη], 4΄-Ο- μεθυλυπολαετίνη 7-Ο-[6΄΄΄-Ο-ακέτυλο-β-D- αλλοπυρανοσύλ-(1→2)-βD-γλυκοπυρανοσίδη], υπολαετίνη 7-Ο-[6΄΄΄-Ο-ακέτυλο-βD-αλλοπυρανοσύλ-(1→2)-β-D-γλυκοπυρανοσίδη], μαζί
με ακτεοσίδη, μαρτυνοσίδη και χλωρογενικό οξύ.
ζ) Ευθανασία, νεκροψία, και συλλογή οστών
Μετά από ευθανασία με πτητικό αναισθητικό, τα
ζώα εξετάστηκαν για τυχόν κακοήθειες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε
στον έλεγχο των ωοθηκών έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί
ή όχι η επιτυχία της ωοθηκεκτομής με την απουσία
ωοθηκικού ιστού και την παρατήρηση σημαντικής
ατροφίας των κεράτων της μήτρας. Στην συνέχεια
συλλέχθηκαν οι μήτρες και ζυγίσθηκαν άμεσα σε μικροζυγό ακριβείας (Sartorius handy microbalance).
Επίσης συλλέχθηκαν τα αριστερά μηριαία και οι αριστερές κνήμες και αμέσως μετά τη συλλογή τα παρασκευάσματα τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς σωλήνες
και πληρώθηκαν με φυσιολογικό ορό και μετρήθηκαν
με τη μέθοδο της περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας.
η) Μετρήσεις περιφερικής Ποσοτικής Υπολογιστικής
Τομογραφίας (pQCT)
Οι αξιολογήσεις των κνημών και των μηριαίων
πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη συλλογή των
οστών σε συσκευή περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας (Norland-Stratec XCT 2000) που
βρίσκεται στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του
Μυοσκελετικού Συστήματος. Οι ex vivo μετρήσεις των
οστικών δοκιμίων έγιναν ως εξής: τα παρασκευάσματα τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς σωλήνες και πληρώθηκαν με φυσιολογικό ορό, για προσομοίωση των
γύρω μαλακών μορίων. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν
ένας-ένας στο κέντρο του τοπογραφικού πεδίου του
μηχανήματος pQCT. Οι μετρήσεις της κνήμης πραγματοποιήθηκαν στις αποστάσεις 4, 10 και 14 mm από
την εγγύς αρθρική επιφάνεια της κνήμης, ενώ οι μετρήσεις των μηριαίων πραγματοποιήθηκαν στις τομές
40%, 50% και 60% από την κεφαλή του μηριαίου. Η
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θέσεις των τομών έγιναν μετά από σάρωση ολόκληρου του μήκους του οστικού δοκιμίου.

Στατιστική ανάλυση

θ) Δοκιμές μηχανικής αντοχής των οστών

Όλες οι τιμές εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± σταθερά
απόκλιση (mean ± standard deviation) τριών πειραμάτων. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την εφαρμογή
t-test, two-tailed distribution, assuming two-sample
unequal variance.
Κάθε τιμή p<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική
(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001).

Η εμβιομηχανική των οστών εκτιμήθηκε ex vivo με
το πέρας της πειραματικής μελέτης. Επιλέχθηκε η μηχανική δοκιμή κάμψης τριών σημείων (three-pointbending). Μετά τη συλλογή τους, τα αριστερά μηριαία
καθαρίστηκαν από τους παρακείμενους ιστούς, και
αμέσως μετά την εκτίμησή τους στη συσκευή pQCT,
τυλίχθηκαν σε γάζες ποτισμένες με φυσιολογικό ορό
και φυλάχθηκαν στους -20oC μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης των εμβιομηχανικών δοκιμών μία εβδομάδα
μετά. Η μέθοδος αυτή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
[36] είναι η καλύτερη για τη μακρά συντήρηση των
οστικών δειγμάτων πριν από την εκτέλεση των δοκιμών μηχανικής αντοχής. Η μέθοδος κάμψης τριών
σημείων επιλέχθηκε για την αξιοπιστία της, την ευκολία εκτέλεσής της, και για το μικρό χρόνο κατά τον
οποίο τα οστικά δοκίμια είναι εκτεθειμένα (και για τις
ελάχιστες αλλοιώσεις που προκαλούνται στις μηχανικές ιδιότητες των δοκιμίων). Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τη συσκευή MTS 858 Mini Bionix.
Τα μηριαία τοποθετήθηκαν οριζόντια σε στρογγυλευμένες αρπάγες που βρίσκονταν σε απόσταση 22
mm μεταξύ τους. Δόθηκε προσοχή έτσι ώστε όλα τα
δοκίμια να τοποθετηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
όσον αφορά στην κατεύθυνσή τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη εξαιτίας εσφαλμένης θέσης
των δειγμάτων. Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης, εξαιτίας ανατομικών παραλλαγών των δοκιμίων,
μπορούσε να παρατηρηθεί στροφή κατά τη διάρκεια
της φόρτισης. Τα δοκίμια αυτά αποκλείονταν από τη
στατιστική ανάλυση. Η φόρτιση εφαρμόσθηκε στη μεσότητα της διάφυσης του μηριαίου με τη χρήση εμβόλου με στρογγυλεμένη άκρη. Ο ρυθμός φόρτισης
που επιλέχθηκε ήταν 1 mm/min έτσι ώστε να προσομοιωθούν όσον το δυνατόν πιστότερα οι in vivo στατικές συνθήκες. Η φόρτιση εφαρμοζόταν σταθερά μέχρις ότου επέλθει η θραύση (κάταγμα) του δοκιμίου.
Κατά τη διάρκεια του πειράματος κατεγράφοντο συνεχώς συναρτήσει του χρόνου οι τιμές του επιβαλλομένου φορτίου (σε Newtons) και της επαγόμενης παραμόρφωσης (βέλους κάμψεως) (σε mm). Μετά το
πείραμα με επεξεργασία των δεδομένων αυτών ελήφθησαν οι καμπύλες φορτίου–παραμόρφωσης μέχρι
και τη στιγμή της αστοχίας (κατάγματος) του οστού.

Α) In vitro μελέτη

Β) In vivo μελέτη
Ο έλεγχος της κανονικής κατανομής των δεδομένων έγινε χρησιμοποιώντας το Kolmogorov-Smirnov
test και P-P plots. Οι συγκρίσεις των απολύτων τιμών
των μεταβλητών μεταξύ των τριών ομάδων πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ανάλυσης διασποράς μιας
κατεύθυνσης (one-way analysis of variance / ANOVA).
Πολλαπλές συγκρίσεις κατά ζεύγη πραγματοποιήθηκαν με τη δοκιμή Bonferroni. Για τη σύγκριση των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικούς
χρόνους για όλες τις παραμέτρους της κάθε ομάδας
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διασποράς μιας κατεύθυνσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (one-factor repeated measures analysis of variance). Πολλαπλές συγκρίσεις ανά ζεύγη πραγματοποιήθηκαν με
τη μέθοδο Tukey critical difference. Για να αναδειχθεί
η πορεία της οστικής πυκνότητας κατά τους έξι μήνες
του πειραματισμού και για τις τρεις ομάδες, υπολογίστηκε η διάμεση τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής από
τις αρχικές μετρήσεις μετά από τρεις και έξι μήνες
αντίστοιχα. Οι συγκρίσεις των ποσοστιαίων μεταβολών
από τις αρχικές μετρήσεις κατά την περίοδο της παρατήρησης εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο Kruskal-Wallis.
Οι πολλαπλές συγκρίσεις ανά ζεύγη πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της μεθόδου Mann-Whitney U test.
Ως στατιστική σημαντικότητα ορίσθηκε το p<0.05.
Όλες οι αναλύσεις εκτελέσθηκαν με το λογισμικό
SPSS version 16.00 (SPSS Inc. Chicago, IL).

Αποτελέσματα
Α) In vitro μελέτη
Στην Εικόνα 1 φαίνεται η επίδραση του υδατικού
εκχυλίσματος του Sideritis euboea σε τελικές συγκεντρώσεις 100, 50, 20, 10, 5 μg/ml και της οιστραδιόλης
(Ε2) σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ στην έκκριση της IL-6 (σε pg/ml) από τους οστεοβλάστες.
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Εικ. 1. Στην εικόνα φαίνεται η επίδραση του υδατικού εκχυλίσματος του Sideritis euboea σε τελικές συγκεντρώσεις 100, 50, 20, 10, 5
μg/ml και της οιστραδιόλης (Ε2) σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ στην έκκριση της IL-6 (σε pg/ml) από τους οστεοβλάστες.

Εικ. 2. Στην εικόνα φαίνεται η επίδραση του υδατικού εκχυλίσματος του Sideritis euboea σε τελικές συγκεντρώσεις 100, 50, 20, 10, 5
μg/ml και της οιστραδιόλης (Ε2) σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ στην έκκριση της ΟPG (σε pg/ml) από τους οστεοβλάστες.

Η οιστραδιόλη μειώνει σημαντικά την έκκριση της
ΙL-6 από τους οστεοβλάστες επίμυος τόσο σε συγκέντρωση 10-7 (p<0.01), όσο και σε συγκέντρωση 10-8
(p<0.05) σε σχέση με το μάρτυρα (control).
To εκχύλισμα S. euboea φαίνεται να μειώνει επίσης
την έκκριση της IL-6 από τους οστεοβλάστες επίμυος
σε όλες τις συγκεντρώσεις, με στατιστική σημαντικότητα
14 Oστούν

όμως στις υψηλότερες συγκεντρώσεις 100 μg/ml (67%
του μάρτυρα), 50 μg/ml (79% του μάρτυρα), 20 μg/ml
(85% του μάρτυρα) (με p<0.01, p<0.01 και p<0.05 αντίστοιχα).
Στην Εικόνα 2 φαίνεται η επίδραση του υδατικού
εκχυλίσματος του S. euboea σε τελικές συγκεντρώσεις 100, 50, 20, 10, 5 μg/ml και της οιστραδιόλης
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Εικ. 3. Στην εικόνα φαίνεται η επίδραση του υδατικού εκχυλίσματος του Sideritis euboea σε τελικές συγκεντρώσεις 100, 50, 20, 10, 5
μg/ml και της οιστραδιόλης (Ε2) σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ στην έκκριση του RANKL (σε pg/ml) από τους οστεοβλάστες.

Ομάδα
Ελέγχου
OVX
OVX+Sid

N
8
8
16

Βάρος μητρών
Μέση τιμή
0.629
0.136 *
0.135 *

SD
0.19
0.03
0.01

Τιμή p
<0.0005

Πίν. 1. Βάρος μητρών των επιμύων σε γραμμάρια. [Ομάδες: Ελέγχου, OVX (ωοθηκεκτομής), OVX+Sid (ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea)
* p<0.05 σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου].

Ομάδα

Ελέγχου
OVX
OVX+Sid

% μεταβολή
0-3 μήνες
Διάμεσος
-3.02%
-11.38% α
-4.67% β

Ποσοστιαία μεταβολή για όλη την κνήμη
Τιμή p μεταξύ
% μεταβολή
των ομάδων
0-6 μήνες
Διάμεσος
-6.02%
0.016
-20.46% α
-14.37% α β

Τιμή p μεταξύ
των ομάδων

0.005

Πίν. 2. Ποσοστιαία μεταβολή της οστικής πυκνότητας όλης της κνήμης. (Ομάδες: Ελέγχου, OVX (ωοθηκεκτομής), OVX+Sid (ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea). α p<0.005 σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου. β p<0.005 σε σύγκριση με την Ομάδα OVX).
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Ομάδα

Ελέγχου
OVX
OVX+Sid

Ποσοστιαία μεταβολή για την εγγύς μετάφυση της κνήμης
% μεταβολή
Τιμή p μεταξύ
% μεταβολή
0-3 μήνες
των ομάδων
0-6 μήνες
Διάμεσος
Διάμεσος
0.24%
-0.58%
α
-26.47%
<0.0005
-31.22% α
-15.57% α β
-16.57% α β

Τιμή p μεταξύ
των ομάδων

0.002

Πίν. 3. Ποσοστιαία μεταβολή της οστικής πυκνότητας της εγγύς μετάφυσης της κνήμης. (Ομάδες: Ελέγχου, OVX (ωοθηκεκτομής), OVX+Sid
(ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea). α p<0.005 σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου. β p<0.005 σε σύγκριση με την Ομάδα OVX).

(Ε2) σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ στην έκκριση της ΟPG (σε pg/ml) από τους οστεοβλάστες.
Η οιστραδιόλη αύξησε σημαντικά την έκκριση της
OPG και στις δύο συγκεντρώσεις στις οποίες δοκιμάστηκε με πιο έκδηλο το αποτέλεσμα της μικρότερης
συγκέντρωσης (10-8 Μ).
To εκχύλισμα S. euboea φαίνεται να αυξάνει την
έκκριση της OPG από τους οστεοβλάστες επίμυος μόνο στη συγκέντρωση 50 μg/ml (18% του μάρτυρα,
p<0.05).
Στην Εικόνα 3 φαίνεται η επίδραση του υδατικού
εκχυλίσματος του S. euboea σε τελικές συγκεντρώσεις 100, 50, 20, 10, 5 μg/ml και της οιστραδιόλης
(Ε2) σε τελικές συγκεντρώσεις 10-7, 10-8 Μ στην έκκριση του RANKL (σε pg/ml) από τους οστεοβλάστες.
To εκχύλισμα S. euboea μείωσε σημαντικά την έκκριση του RANKL από τους οστεοβλάστες επίμυος σε
συγκεντρώσεις 100, 50, 20 και 5 μg/ml (με p<0.01,
p<0.01, p<0.05 και p<0.05 αντίστοιχα).
Αντιθέτως η οιστραδιόλη δεν επηρέασε την έκκριση
του RANKL σε καμία από τις δύο συγκεντρώσεις στις
οποίες δοκιμάστηκε.

Β) In vivo μελέτη
α) Σωματικά βάρη επιμύων και βάρη μητρών
Η σύγκριση των ποσοστιαίων αλλαγών των σωματικών βαρών των επιμύων στο τέλος της μελέτης ανέδειξε στατιστικά σημαντική αλλαγή μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Ωοθηκεκτομής (OVX) καθώς και μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και παρέμβασης
(OVX+SID), ενώ καμιά διαφορά δεν παρατηρήθηκε
στις ποσοστιαίες αλλαγές των σωματικών βαρών μεταξύ των Ομάδων OVX και OVX+SID.
16 Oστούν

Όσον αφορά στις μήτρες, κατά την επισκόπηση στη
διάρκεια της νεκροψίας, η εμφάνιση τους στις Ομάδες
OVX και OVX+SID ήταν ατροφική, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τη στατιστική ανάλυση των βαρών
τους. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο βάρος των Ομάδων
OVX και OVX+SID ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο βάρος των μητρών της Ομάδας
Ελέγχου (Πίνακας 1). Αξίζει να αναφερθεί ότι το μέσο
βάρος των μητρών των Ομάδων OVX και OVX+SID
ήταν ουσιαστικά ταυτόσημο. Κατά τη νεκροψία δεν
παρατηρήθηκε κανένα παθολογικό εύρημα.
β) Ποσοστιαίες αλλαγές της οστικής πυκνότητας
Οι ποσοστιαίες μεταβολές που προέκυψαν μετά την
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις DEXA φαίνονται στoν Πίνακα 2. Η σύγκριση
των ποσοστιαίων αλλαγών της οστικής πυκνότητας για
την Ομάδα Ελέγχου και OVX για όλη την κνήμη από
την αρχική μέτρηση ως τους τρεις μήνες ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (-3.02% έναντι -11.38%,
p<0.05) ενώ μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου και της
OVX+SID δεν ήταν σημαντική (-3.02% έναντι -4.67%).
Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν μια σημαντική
προστατευτική δράση του εκχυλίσματος κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών. Οι συγκρίσεις των ποσοστιαίων αλλαγών της οστικής πυκνότητας, όσον αφορά
σε όλη την κνήμη, μεταξύ της αρχικής και της τελικής
μέτρησης (6 μήνες) διέφεραν στατιστικά σημαντικά
μεταξύ όλων των ομάδων. Η σύγκριση της ποσοστιαίας αλλαγής μεταξύ των OVX και OVX+SID ομάδων
(-20.46% έναντι -14.37%, p<0.05) φανερώνει ότι το
φυτικό εκχύλισμα προστάτεψε σημαντικά την οστική
πυκνότητα της κνήμης των επιμύων αλλά όχι σε τόσο
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Εικ. 4. Μάζα του σπογγώδους (σε mg/mm) στα 10 mm της διάφυσης της κνήμης από την αρθρική της επιφάνεια. [Ομάδες: Control (ελέγχου),
OVX (ωοθηκεκτομής), OVX+Sideritis (ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea)].

Εικ. 5. Εμβαδόν του σπογγώδους (σε mm2) στα 10 mm της διάφυσης της κνήμης από την αρθρική της επιφάνεια. [Ομάδες: Control (ελέγχου), OVX (ωοθηκεκτομής), OVX+Sideritis (ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea)].

σημαντικό βαθμό συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο.
Για το σπογγώδες οστούν της εγγύς μετάφυσης της
κνήμης, οι ποσοστιαίες μεταβολές της οστικής πυκνότητας από την αρχική μέτρηση στους τρεις και έξι μήνες αποκάλυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 3). Συγκεκριμένα, οι συγκρίσεις των ποσοστιαίων μεταβολών από την αρχική
μέτρηση στους τρεις και έξι μήνες μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και OVX+SID (0.24% έναντι -15.57%
και -0.58% έναντι -16.57%, αντίστοιχα) ήταν στατιστικά σημαντικές, υποδεικνύοντας ότι η προστατευτική

δράση του φυτικού εκχυλίσματος δεν ήταν τόσο ισχυρή ώστε να αντισταθμίσει πλήρως την οστική απώλεια
του σπογγώδους οστού στην εγγύς μετάφυση της κνήμης όπου παρατηρείται μετά από ωοθηκεκτομή στους
επίμυες. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι υπήρξε σημαντική προστατευτική δράση του εκχυλίσματος και
η οποία φανερώνεται από τη σύγκριση της ποσοστιαίας μεταβολής από την αρχική μέτρηση στους τρεις
και έξι μήνες μεταξύ των Ομάδων OVX και OVX+SID
(-26.47% έναντι -15.57% και -31.22% έναντι -16.57%,
αντίστοιχα).
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Παράμετρος
Μάζα σπογγώδους
(Trabcnt, mg/mm)
Επιφάνεια σπογγώδους
(Traba, mm2)
Ολική οστική πυκνότητα
(Totden, mg/mm2)
Μάζα φλοιώδους
(Crtcnt, mg/mm)
Πάχος φλοιώδους
(Crtthkc, mm)
Ενδοστική
περίμετρος
(Endoc, mm)

Ομάδες
Control
OVX
OVX+Sid
Control
OVX
OVX+Sid
Control
OVX
OVX+Sid
Control
OVX
OVX+Sid
Control
OVX
OVX+Sid
Control
OVX
OVX+Sid

Διάφυση κνήμης
10 mm
14 mm
0.35
0.14
0.64
0.49
0.44
0.30
1.32
0.50
2.41
1.75
1.61
1.08
611.63
666.63
525.75
567.75
573.07
613.90
4.70
5.64
2.86
2.79
3.09
3.25
0.62
0.76
0.36
0.35
0.42
0.43
7.34
6.37
9.42
9.01
8.65
8.11

Διάφυση μηριαίου
40%
50%
60%
0.57
0.60
0.53
0.98
1.11
1.01
0.76
0.78
0.76
2.19
2.38
2.19
4.04
4.50
4.33
3.24
3.31
3.08
736.08
681.10
673.64
590.37
533.96
536.80
627.70
580.98
596.97
8.80
7.42
7.07
6.46
4.95
4.86
6.86
5.51
5.54
0.68
0.61
0.94
0.53
0.43
0.62
0.56
0.48
0.43
9.83
9.90
9.48
11.29
11.59
11.35
10.72
10.88
10.41

Πίν. 4. Παράμετροι pQCT που μετρήθηκαν στην κνήμη και το μηριαίο οστούν. Οι έντονες τιμές εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των Ομάδων. Οι μη έντονες τιμές δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων. [Ομάδες: Control (ελέγχου), OVX
(ωοθηκεκτομής), OVX+Sid (ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea)].

γ) Μετρήσεις περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής
τομογραφίας
Σε όλες τις παραμέτρους, έτσι όπως προέκυψαν
από τις μετρήσεις της περιφερικής τομογραφίας, φάνηκε ότι η ομάδα των ζώων στην οποία χορηγήθηκε
το φυτικό εκχύλισμα είχε μια ενδιάμεση τιμή σε σχέση
με την Ομάδα Ελέγχου και την Ομάδα OVX. Η προστατευτική αυτή δράση του εκχυλίσματος δεν ήταν
ικανή να αποδώσει στατιστικά σημαντικές διαφορές
για όλες τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη τομή που πραγματοποιήθηκε στην κνήμη, 4 mm άπω της κατά γόνυ αρθρικής επιφάνειας, η οστική μάζα ήταν για την Ομάδα
Ελέγχου 13.36±1.69 mg/mm, για την Ομάδα OVX
9.42±1.26 mg/mm και για την Ομάδα του φυτικού εκχυλίσματος (OVX+SID) 11.17±1.82 mg/mm. Η οστική
πυκνότητα ήταν για την Ομάδα Ελέγχου 475.34±41.55
mg/mm², για την Ομάδα OVX 350.91±19.67 mg/mm²
και για την Ομάδα OVX+SID 392.57±44.12 mg/mm².
Το εμβαδόν του φλοιώδους ήταν για την Ομάδα Ελέγ18 Oστούν

χου 12.11±2.95 mm², για την Ομάδα OVX 4.34±1.12
mm² και για την Ομάδα OVX+SID 7.09±2.80 mm². Η
σύγκριση αυτών των τιμών ανέδειξε μια ενδιάμεση τιμή για την ομάδα του S. euboea, η οποία διέφερε στατιστικά σημαντικά σε σχέση και με τις δύο ομάδες.
Συμπερασματικά, η δράση του S. euboea προστάτεψε
τη μετάφυση της κνήμης από την οστική απώλεια,
όπως φαίνεται από τη σύγκριση με την Ομάδα OVX,
αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να μην διαφέρει στατιστικά σημαντικά σε σχέση με την Ομάδα Ελέγχου.
Από τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν στη διάφυση της κνήμης στα 10 mm από την αρθρική επιφάνεια,
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανέδειξαν η μάζα και
το εμβαδόν του σπογγώδους (Εικόνες 4 και 5).
Από τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν στη διάφυση
της κνήμης στα 14 mm από την αρθρική επιφάνεια,
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανέδειξαν η ολική οστική πυκνότητα, η μάζα του σπογγώδους, το εμβαδόν
του σπογγώδους, η μάζα του φλοιώδους, το πάχος του
φλοιώδους και η ενδοοστική περίμετρος (Πίνακας 2).
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Εικ. 6. Τυπική καμπύλη επιβαλλόμενης δύναμης κάμψεως – βέλους κάμψεως από τις δοκιμές κάμψεως τριών σημείων (ένθετη φωτογραφία).

Από τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν στο 40%
της διάφυσης του μηριαίου, στατιστικά σημαντικές διαφορές ανέδειξαν η μάζα του σπογγώδους και το εμβαδόν του σπογγώδους (Πίνακας 4).
Στη μεσότητα της διάφυσης του μηριαίου, οι παράμετροι που ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ήταν η οστική μάζα του σπογγώδους, το εμβαδόν του
σπογγώδους και η ενδοοστική περίμετρος (Πίνακας 4).
Οι παράμετροι που ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο 60% της διάφυσης του μηριαίου
ήταν η ολική οστική πυκνότητα, η οστική μάζα του
σπογγώδους, το εμβαδόν του σπογγώδους και η ενδοοστική περίμετρος (Πίνακας 4).
δ) Εμβιομηχανικές παράμετροι
Κατά τη διάρκεια της μηχανικής δοκιμής τριών σημείων κατεγράφοντο συνεχώς συναρτήσει του χρόνου
οι τιμές του επιβαλλομένου φορτίου (σε Newtons) και
της επαγόμενης παραμόρφωσης (βέλους κάμψεως)
(σε mm) (Εικόνα 6). Η μέγιστη φόρτιση (Fmax σε Newton) πριν το κάταγμα που υπέστησαν τα μηριαία οστά
κατά την εκτέλεση της μηχανικής δοκιμής τριών σημείων ήταν για την Ομάδα Ελέγχου 146.44±28.43 N
(μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση), για την Ομάδα OVX
88.70±20.73 N, ενώ για την Ομάδα OVX+SID ήταν

112.97±13.36 N. Αναδείχτηκε μια στατιστικά σημαντικά υψηλότερη τιμή στην ομάδα παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα της απλής ωοθηκεκτομής (OVX+SID
συγκριτικά με OVX, p=0.02), μεταξύ Ομάδας Ελέγχου
και OVX (p<0.000), και μεταξύ Ομάδας Ελέγχου και
OVX+SID (p=0.002) (Εικόνα 7).

Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε για πρώτη φορά η επίδραση του υδατικού εκχυλίσματος του Sideritis euboea σε καλλιέργειες οστεοβλαστών όσον αφορά στην έκκριση μορίων που διαμεσολαβούν τη συνομιλία οστεοβλαστών-οστεοκλαστών, επάγοντας την
οστεοκλαστογένεση. Σε προηγούμενη μελέτη μας είχε
δειχθεί ότι το υδατικό εκχύλισμα του S. euboea οδηγεί
σε επαγωγή της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης και
επιμετάλλωσης (καλλιέργειες οστεοβλαστικής σειράς
επίμυος KS483), σε συγκεντρώσεις 50 και 25 μg/ml
[34]. Η ισορροπία ανάμεσα στην έκκριση της OPG και
του RANKL, όπως επίσης και η έκκριση της ΙL-6 από
τους οστεοβλάστες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
στην οστεοκλαστογένεση και κατ’ επέκταση στη ρύθμιση της οστικής ανακατασκευής [37].
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης,
φαίνεται ότι το ίδιο εκχύλισμα έχει δυνατότητα να μειώνει
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Εικ. 7. Η μέγιστη φόρτιση (F max σε Newtons) που υπέστησαν τα οστικά δοκίμια πριν το κάταγμα. [Ομάδες: Control (ελέγχου), OVX (ωοθηκεκτομής), OVX+Sideritis (ωοθηκεκτομής+Sideritis euboea)].

την επαγόμενη από τους οστεοβλάστες οστεοκλαστική
δραστηριότητα, μειώνοντας την έκκριση της IL-6 αλλά
και το λόγο RANKL/OPG. Από τις διάφορες συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκαν, τα 50 μg/ml φαίνεται να είχαν
τη θετικότερη επίδραση, τόσο στην αναστολή της έκκρισης IL-6, όσο και στη μείωση του λόγου RANKL/OPG.
Μαζί με το υπό μελέτη εκχύλισμα χορηγήθηκε και
οιστραδιόλη (17β-Ε2), μια ορμόνη με γνωστή αντιοστεοκλαστική δραστηριότητα τόσο σε in vitro, όσο και
σε in vivo μελέτες. Βρέθηκε ότι η οιστραδιόλη μειώνει
την απελευθέρωση της IL-6 από τους οστεοβλάστες
και στις δύο συγκεντρώσεις, αποτέλεσμα που συμφωνεί με προγενέστερες μελέτες [38,39]. Οι Cheung και
συνεργάτες μάλιστα βρήκαν ότι η IL-6 μειώνεται με
την επίδραση της οιστραδιόλης τόσο σε πρωτογενείς
ανθρώπινες καλλιέργειες οστεοβλαστών (η βασική IL6 αλλά και η μετά διέγερση με LPS), όσο και σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά οστεοσαρκώματος (SaOS).
Όσον αφορά στην επίδραση της οιστραδιόλης στην
έκκριση διαλυτής OPG, βρέθηκε ότι η οιστραδιόλη
επάγει την έκκρισή της και στις δυο συγκεντρώσεις
που δοκιμάστηκαν, αποτέλεσμα που επίσης συμφωνεί
με προγενέστερες μελέτες [40,41]. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι υπάρχουν in vitro μελέτες που έχουν
δείξει μείωση της έκκρισης της OPG υπό την επίδραση
οιστραδιόλης σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις, όπως
επίσης και καμμία επίδραση· μια πιθανή εξήγηση των
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διαφορετικών αποτελεσμάτων είναι η χρησιμοποίηση
διαφορετικής κυτταρικής σειράς ή/και πρωτογενών
καλλιεργειών στις προαναφερθείσες εργασίες, γεγονός που συνεπάγεται και διαφορετική αναλογία
ERa/ERβ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κάθε υποδοχέας
επιδρά διαφορετικά στην έκφραση της ΟPG [42].
H επίδραση της οιστραδιόλης στην έκφραση του
RANKL φάνηκε να μην είναι στατιστικά σημαντική. Σε
προηγούμενες μελέτες έχει βρεθεί ότι η οιστραδιόλη
δεν επηρέασε την έκφραση του RΑΝΚL, τόσο σε επίπεδο mRNA, όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο [38-40],
ενώ οι Lindberg και συνεργάτες παρατήρησαν αύξηση
του RANKL mRNA [42].
Όσον αφορά στις πειραματικές μελέτες των δυνητικά ευεργετικών φυτικών εκχυλισμάτων που πραγματοποιούνται in vivo σε επίμυες, υποστηρίζεται ότι
τα εκχυλίσματα θα πρέπει να χορηγούνται αμέσως
μετά την ωοθηκεκτομή έτσι ώστε να αποτρέψουν την
απώλεια οστού που παρατηρείται αμέσως μετά τη χειρουργική παρέμβαση στα συγκεκριμένα ζωικά πρότυπα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μια και τα φυτικά
εκχυλίσματα έχουν συνήθως ένα ήπιο θεραπευτικό
αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό και στην παρούσα μελέτη το υδατικό διάλυμα του S. euboea χορηγήθηκε
αμέσως μετά την ωοθηκεκτομή. Το συγκεκριμένο φυτό καταναλώνεται ευρέως ως αφέψημα στην Ελλάδα
με το όνομα «τσάι του βουνού».

Sideritis euboea (τσάϊ του βουνού)

Ως καταλληλότερο ζωικό πρότυπο για την μελέτη
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, επιλέχθηκε
ο ώριμος θηλυκός ωοθηκεκτομημένος επίμυς. Το
συγκεκριμένο πρότυπο συνδύαζε ιδανικότερα τα ζωοτεχνικά και επιστημονικά κριτήρια καταλληλότητας για
την εκτέλεση της μελέτης της χορήγησης φυτικού εκχυλίσματος στον οστικό μεταβολισμό υπό τις συνθήκες που πραγματοποιήθηκε. Η εκτίμηση της οστικής
πυκνότητας και ποιότητας πραγματοποιήθηκε με τις
μετρήσεις DEXA, pQCT και με τις εμβιομηχανικές δοκιμές. Η ηλικία των επιμύων κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη ήταν 10 μηνών, η οποία είναι η
ηλικία απόκτησης της κορυφαίας οστικής μάζας στο
συγκεκριμένο ζωικό είδος και θεωρείται η καταλληλότερη για την προσομοίωση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης του ανθρώπου [35,43].
Στις μετρήσεις DEXA που πραγματοποιήθηκαν 3
μήνες μετά την ωοθηκεκτομή, η ποσοστιαία μεταβολή
της οστικής πυκνότητας, από την αρχική μέτρηση,
ήταν για τους ωοθηκεκτομημένους χωρίς παρέμβαση
επίμυες -11.38% για όλη την κνήμη και -26.47% για
την εγγύς μετάφυση της κνήμης. Η κατά πολύ μικρότερη απώλεια για όλη την κνήμη οφείλεται στο άφθονο
φλοιώδες οστούν που περικλείεται κατά την οριοθέτηση της περιοχής ενδιαφέροντος που περιελάμβανε
όλη την κνήμη. Το φλοιώδες οστούν δεν υφίσταται τέτοια δραματική απώλεια, όπως το σπογγώδες, στην
πρώιμη μετά την ωοθηκεκτομή περίοδο. Το ισχυρό
ευεργετικό αποτέλεσμα της χορήγησης του φυτικού
εκχυλίσματος του S. euboea στην οστική πυκνότητα
όλης της κνήμης στους 3 μήνες σε σχέση με την αρχική μέτρηση ήταν οστική απώλεια μόνο -4.67%, ποσοστό παρόμοιο και στατιστικά μη σημαντικά διαφορετικό από την ομάδα ελέγχου όπου η οστική απώλεια
ήταν -3.02%. Αυτή η ευεργετική δράση ήταν λιγότερο
δυναμική κατά το τέλος της μελέτης όπου οι ωοθηκεκτομημένοι επίμυες που λάμβαναν το φυτικό εκχύλισμα είχαν απώλεια της οστικής τους πυκνότητας κατά
-14.37% και οι ωοθηκεκτομημένοι χωρίς παρέμβαση
-20.46% σε σχέση με την αρχική τους μέτρηση.
Στην εγγύς μετάφυση της κνήμης όπου υπάρχει
σπογγώδες οστούν παρατηρήθηκε ταχεία οστική απώλεια αμέσως μετά την ωοθηκεκτομή και μέχρι τους 3
μήνες. Ο ρυθμός της οστικής απώλειας μειώνεται κατά πολύ μετά την πάροδο των τριών μηνών, όταν η
οστική απώλεια αρχίζει να αντισταθμίζεται από την
οστική παραγωγή και ο οστικός μεταβολισμός εισέρχεται σε σταθερή κατάσταση [35]. Τα αποτελέσματα

της μελέτης έρχονται σε συμφωνία με αυτές τις καλά
μελετημένες οστικές μεταβολές. Η ποσοστιαία απώλεια της οστικής πυκνότητας στο πρώτο τρίμηνο για
την εγγύς μετάφυση της κνήμης συγκριτικά με την αρχική μέτρηση για τους ωοθηκεκτομημένους χωρίς παρέμβαση επίμυες ήταν -26.47% ενώ στους έξι μήνες
ήταν -31.22%. Συγκριτικά, η χορήγηση του φυτικού
εκχυλίσματος προστάτεψε από την δραστική απώλεια
το σπογγώδες οστούν της εγγύς μετάφυσης της κνήμης. Η ποσοστιαία μεταβολή στους πρώτους τρεις μήνες ήταν -15.57%, επιδεικνύοντας μια σημαντική προστατευτική δράση στη φάση της ταχείας οστικής απώλειας. Η ευεργετική επίδραση συνεχίστηκε και στο
επόμενο τρίμηνο όπου η ποσοστιαία μεταβολή από
την αρχική μέτρηση ήταν -16.57%.
Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις μετρήσεις με
τη μέθοδο pQCT για την ολική οστική μάζα της εγγύς
μετάφυσης της κνήμης, όπου κυριαρχεί το σπογγώδες
οστούν, ήταν για την ομάδα ελέγχου 13.36±1.69
mg/mm, για την ομάδα της ωοθηκεκτομής 9.42±1.26
mg/mm και για την ομάδα του φυτικού εκχυλίσματος
11.17±1.82 mg/mm. Η ολική οστική πυκνότητα ήταν
για την ομάδα ελέγχου 475.34±41.55 mg/mm² για
την ομάδα της ωοθηκεκτομής 350.91±19.67 mg/mm²
και για την ομάδα του φυτικού εκχυλίσματος
392.57±44.12 mg/mm². Το εμβαδόν του φλοιώδους
ήταν για την ομάδα ελέγχου 12.11±2.95 mm² για την
ομάδα της ωοθηκεκτομής 4.34±1.12 mm² και για την
ομάδα του φυτικού εκχυλίσματος 7.09±2.80 mm².
Στις τομές της κνήμης στα 10 mm και 14 mm όπως
και στις τομές 40%, 50% και 60% της διάφυσης του
μηριαίου, όπου κυριαρχεί το φλοιώδες οστούν, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές για την
οστική μάζα του σπογγώδους και το εμβαδόν του με
έναν αμφιλεγόμενο τρόπο:
Η ομάδα ελέγχου φαίνεται να υφίσταται τη μεγαλύτερη απώλεια οστικής μάζας του σπογγώδους και
του εμβαδού του σε σχέση με την ομάδα της ωοθηκεκτομής. Στους επίμυες το μεγαλύτερο μέρος της
οστικής απώλειας μετά την ωοθηκεκτομή οφείλεται
στην ενδοοστική απορρόφηση [35]. Η απώλεια αυτή
οστού έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του πορώδους στην έσω επιφάνεια του φλοιού του οστού και
πιθανά στην εκτίμηση, από τη συσκευή pQCT, μέρους
του φλοιώδους οστού ως σπογγώδες. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και η εξαιρετικά αυξημένη ενδοοστική
περίμετρος στις τομές 14 mm της κνήμης και στο 60%
του μηριαίου, όπως επίσης και το αυξημένο εμβαδόν
Oστούν 21

Ι.Α. Δοντά και συν.

του σπογγώδους σε όλες τις τομές για την ομάδα της
ωοθηκεκτομής. Συνυπολογίζοντας τις παρατηρήσεις
των Danielsen και συνεργατών [44] και του Burr [45]
ότι η οστική απώλεια στο σπογγώδες θα πρέπει να
υπολογίζεται στο έσω δεύτερο ή τρίτο της συνολικής
του επιφάνειας, τότε μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το εκχύλισμα του S. euboea προστάτεψε, για
όλες τις τομές, την οστική μάζα του φλοιώδους σε
σύγκριση με την ομάδα της ωοθηκεκτομής και μάλιστα
σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη διαφέρει στατιστικά σημαντικά με την ομάδα ελέγχου.
Παρόμοιες μελέτες, με από του στόματος χορήγηση φυτικών εκχυλισμάτων έχουν πραγματοποιηθεί
και για φυτά Silybum marianum, Ulnus wallichiana
και Butea monosperma, και έχει βρεθεί ότι έχουν
ευεργετική δράση στα οστά [46-48]. Οι περισσότερες
μελέτες αφορούσαν χρονικό διάστημα τριών μηνών,
κατά το διάστημα δηλαδή που παρατηρείται ταχεία
οστική απώλεια στο σπογγώδες οστούν στο σκελετό
του επίμυος. Στη παρούσα μελέτη διερευνήθηκε περαιτέρω η επίδραση του φυτικού εκχυλίσματος του
S. euboea και κατά το χρονικό διάστημα της σταθερής κατάστασης για το σπογγώδες. Προηγούμενη
μελέτη που είχε πραγματοποιηθεί από την ομάδα μας
για εκχύλισμα προερχόμενο από το φυτό Onobrychis
ebenoides κατέδειξε μια υψηλώς στατιστικά σημαντική προστατευτική δράση στην απώλεια οστικής πυκνότητας για όλη την κνήμη (-2.04%) και για την εγγύς μετάφυση της κνήμης (-12.75%) μετά από εξάμηνη χορήγηση [10]. Παρόλο που στην παρούσα μελέτη το προστατευτικό αποτέλεσμα ήταν λιγότερο
θεαματικό σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη (14.37% και -16.57% για όλη και για την εγγύς μετάφυση της κνήμης αντίστοιχα), η διαφορά της ποσοστιαίας μεταβολής της οστικής πυκνότητας σε σχέση
με τους ωοθηκεκτομημένους επίμυες που δεν είχαν
υποστεί καμιά θεραπευτική παρέμβαση ήταν στατιστικά σημαντική.
Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο
DEXA είναι μια ποσοτική εκτίμηση, και βρίσκεται σε
αντιστοιχία με την εμβιομηχανική δοκιμή κάμψης
τριών σημείων που επιλέχθηκε για να εκτιμηθεί η οστική ποιότητα. Η δοκιμή κάμψης τριών σημείων πραγματοποιήθηκε ex vivo στα μηριαία οστά των επιμύων.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν μια σημαντική
μείωση της μέγιστης φόρτισης που απαιτούνταν για
την πρόκληση κατάγματος στα υπό δοκιμή μηριαία
των ωοθηκεκτομημένων ζώων, ενώ για την ομάδα που
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λάμβανε το εκχύλισμα η τιμή της απαιτούμενης για
την πρόκληση κατάγματος φόρτισης ήταν στατιστικά
σημαντικά υψηλότερη.
Επιπλέον, κατά την επισκόπηση των μητρών κατά τη
διενέργεια της νεκροψίας, παρατηρήθηκε ότι ήταν
ατροφικές στις ομάδες της ωοθηκεκτομής και ωοθηκεκτομής με παρέμβαση· η παρατήρηση αυτή αποδείχθηκε και από το ταυτόσημο βάρος των οργάνων έτσι
όπως προέκυψε από τη ζύγισή τους σε μικροζυγό ακριβείας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι μια σημαντική ένδειξη ότι το φυτικό εκχύλισμα του S. euboea δρα με
τρόπο αντίστοιχο των εκλεκτικών τροποποιητών των
υποδοχέων οιστρογόνων, δηλαδή ενώ είχε σημαντικά
ευεργετική επίδραση στα οστά των ωοθηκεκτομημένων επιμύων δεν επηρέασε το βάρος των μητρών
τους. Σε παρόμοια αποτελέσματα εκλεκτικής ευεργετικής επίδρασης στα οστά από τη χορήγηση φυτοοιστρογονικών εκχυλισμάτων έχουν καταλήξει και άλλες
μελέτες [47,49]. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι
πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά από
μακροχρόνια διαιτητική πρόσληψη ισοφλαβονών έδειξε ότι μια συνεχής έκθεση στις ουσίες αυτές μπορεί
να οδηγήσει σε πιθανή ευαισθητοποίηση των μητρών
σε εξωγενή οιστρογονικά ερεθίσματα [50].
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της παρούσας μελέτης, το φυτικό εκχύλισμα του S.
euboea έχει τη δυνατότητα in vitro να μειώνει την επαγόμενη από τους οστεοβλάστες οστεοκλαστική δραστηριότητα, μειώνοντας την έκκριση της IL-6 αλλά και
του RANKL. Επιπρόσθετα, in vivo αναδείχθηκε μια
ανάλογη δράση με αυτή των εκλεκτικών τροποποιητών
των υποδοχέων οιστρογόνων, όπως προέκυψε από
την ευεργετική επίδραση του εκχυλίσματος στα οστά,
με όλες τις μεθόδους που επιλέχθηκαν για να εκτιμηθεί η οστική τους πυκνότητα και ποιότητα, ενώ αντίθετα καμιά δυσμενής επίδραση δεν παρατηρήθηκε
στις μήτρες. Aπαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να
διαπιστωθεί σε ποιο από τα επιμέρους συστατικά οφείλεται η ευεργετική επίδραση του εκχυλίσματος, καθώς
επίσης και επιδημιολογικές ή κλινικές μελέτες σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες καταναλώνουν
το αφέψημα παραδοσιακά, προκειμένου να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα και συστάσεις για τη συστηματική του κατανάλωση.
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IGF-1 στα κύτταρα MG-63 ανθρώπινου
οστεοσαρκώματος
Α. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ1, Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ1, Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ2, Α. ΘΕΟΣ1, Μ. ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ1, Ν. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ1,
Α. ΝΕΖΟΣ1, Ζ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ1, Π. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ3, Μ. ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ1
1
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ
2
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ.
3
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ATTIKON
Περίληψη
Το ανθρώπινο γονίδιο του ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα 1 (IGF-1) κωδικοποιεί διαφορετικά μετάγραφα/ισομορφές, ονομαστικά
τα IGF-1Ea, IGF-1Eb και IGF-1Ec, μέσω εναλλακτικού ματίσματος. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν: α) να εξετάσει την έκφραση των
ισομορφών του IGF-1 στα κύτταρα στα κύτταρα MG-63 ανθρώπινου οστεοσαρκώματος που εμφανίζουν οστεβλαστικό φαινότυπο μετά από
επίδραση με διάφορους αυξητικούς παράγοντες και ορμόνες και β) να διερευνήσει το ρόλο του βιορυθμιστικού συστήματος του IGF-1
στα κύτταρα MG-63. Η έκφραση των ισομορφών του IGF-1 χαρακτηρίστηκε σε επίπεδο mRNA μέσω ημιποσοτικής (RT-PCR) και ποσοτικής
(qRT-PCR) ανάλυσης αντίστροφης μεταγραφής-αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης. Τέλος, μέσω της μεθόδου αποκλεισμού μέσω
χρώσης (trypan blue assay) διερευνήθηκε η μιτογόνος δράση του ώριμου πεπτιδίου του IGF-1 και ενός συνθετικού πεπτιδίου που
αντιστοιχεί στην περιοχή Ε της ισομορφής IGF-1Ec (συνθετικό πεπτίδιο Ε) στα κύτταρα MG-63, καθώς επίσης και σε κύτταρα MG-63 μετά
από μοριακή τροποποίηση τους με τη χρήση siRNAs, η οποία ανέστειλε την έκφραση των υποδοχέων του IGF-1 (IGF-1R ΚΟ) και της
ινσουλίνης (IR ΚΟ). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι στις παρούσες πειραματικές συνθήκες τα κύτταρα MG-63 εκφράζουν μόνο
τα μετάγραφα IGF-1Ea και IGF-1Ec. Η εξωγενής χορήγηση μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β1 (TGF-β1) και διϋδροτεστοστερόνης
(DHT) αύξησε σημαντικά την έκφραση του IGF-1Ea mRNA και επήγαγε την προηγουμένως μη ανιχνεύσιμη έκφραση του IGF-1Eb στα
κύτταρα MG-63. Η χορήγηση IGF-1, ινσουλίνης και του συνθετικού πεπτιδίου Ε προκάλεσε την αύξηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων
MG-63, ενώ μόνο το πεπτίδιο Ε επήγαγε τον πολλαπλασιασμού των κυττάρων IGF-1R KO and IR KO. Τα ερευνητικά μας ευρήματα ανέδειξαν
μια διαφορική έκφραση των ισομορφών του IGF-1 στα κύτταρα MG-63 η οποία φαίνεται ότι ρυθμίζεται από άλλους παράγοντες και ορμόνες
και ενδέχεται να διαδραματίζει έναν πολυδύναμο ρόλο στην παθοφυσιολογία του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος. Ειδικότερα η έκφραση
της ισομορφής IGF-1Ec πιθανώς να εμπλέκεται στη βιολογία του οστεοσαρκώματος μέσω της παραγωγής του πεπτιδίου Εc, του οποίου η
δράση διαμεσολαβείται από κάποιο μηχανισμό ανεξάρτητο από τον υποδοχέα του IGF-1 και της ινσουλίνης.
Λέξεις κλειδιά: Ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας 1 (IGF-1), Iσομορφές IGF-1, Oστεοσάρκωμα, Kύτταρα MG-63
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Summary
The insulin-like growth factor 1 (IGF-1) gene gives rise to multiple transcripts, the IGF-1Ea, IGF-1Eb and IGF-1Ec by an alternative
splicing mechanism. The aims of this study were: a) to study the expression levels of the IGF-1 isoforms to MG-63 human osteoblast26 Oστούν
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like osteosarcoma cells before and after the administration of various growth factors and hormones and b) to determine the bioregulatory
role of the IGF-1 system in the MG-63 cells. The expression of the IGF-1Ea, IGF-1Eb and IGF-1Ec. We also examined the mitogenic
effects of the IGF-1 and of a synthetic peptide related to the E domain of IGF-1Ec (the active part of IGF-1Ec isoform), in MG-63 cells
as well as in MG-63 cells which have been molecularly modified to restrain the expression of type I IGF receptor (IGF-1R) and of
insulin receptor (IR) by siRNA techniques (IR or IGF-1R KO MG-63 cells), using trypan blue exclusion assay. The results of this study
suggest that under the present experimental conditions the MG-63 cells express only the IGF-1Ea and IGF-1Ec transcripts. Exogenous
administration of dihydrotestosterone (DHT) and of transformation Growth factor β1 (TGF-β1) significantly increased the expression
of IGF-1Ea and it induced the previously undetectable expression of IGF-1Eb transcript. Exogenous administration of the IGF-1, insulin
and the synthetic E peptide stimulated the growth of MG-63 cells while only E peptide stimulated the growth of IGF-1R K.O and IR K.O
MG-63 cells. These data suggest that the expression of all IGF-1 isoforms is hormonally regulated in MG-63 cells and that the expression
of IGF-1Ec may be involved in the osteosarcoma biοlogy and pathophysiology by generating the Ec peptide which is acting via an IGF1R-independent and IR-independent mechanism.
Keywords: Insulin-like growth factor 1, MG-63 osteosarcoma cells, IGF-1 isoforms

Εισαγωγή
Η έκφραση του γονιδίου του ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα 1 (IGF-1) ρυθμίζεται κύρια από την
αυξητική ορμόνη (GH) και τις στεροειδείς ορμόνες του
φύλου, ενώ το βιοδραστικό του παράγωγο, ο IGF-1, που
αρχικά έχει περιγραφεί ως σωματομεδίνη C, παράγεται
κατά κύριο λόγο από το συκώτι, διαμεσολαβώντας έτσι
τις δράσεις της GH στην ανάπτυξη του σκελετού. Συνεπώς, ο άξονας GH/IGF-1 ελέγχει τη σκελετική ανάπτυξη
καθώς και την οστική διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση
[1]. Οι βιολογικές δράσεις του IGF-1 αποδίδονται στη
σύνδεσή του με τον τύπου Ι υποδοχέα του (IGF-1R). Η
ενεργοποίηση του υποδοχέα του IGF-1 και η συνακόλουθη σηματοδότησή του επηρεάζει τις διαδικασίες της
κυτταρικής διαίρεσης, διαφοροποίησης, απόπτωσης και
επισκευής του DNA ουσιαστικά σε όλους τους τύπους
κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και των κυττάρων του
οστεοσαρκώματος [2]. Επιπλέον, ο IGF-1 μπορεί να συνδέεται, με χαμηλότερη συγγένεια, με τον υποδοχέα τύπου ΙΙ (IGF-2R) που διαμεσολαβεί κυρίως την εσωτερικοποίηση του IGF-1 καθώς και μεταβολικές διαδικασίες
[1,2], και με τον υποδοχέα της ινσουλίνης (IR), ο οποίος
επηρεάζει την κυτταρική διαίρεση και διαφοροποίηση
[2]. Τέλος, ο IGF-1 συνδέεται και ενεργοποιεί τον υβριδικό υποδοχέα IGF-1R/IR ο οποίος συνίσταται από έναν
ημιυποδοχέα IR που συνδέεται με έναν ημι-υποδοχέα
IGF-1R, προκαλώντας κυτταρικές αποκρίσεις που βρίσκονται υπό εντατική διερεύνηση, ειδικότερα για το ρόλο
τους στη βιολογία του καρκίνου [3].
Δεδομένου ότι το βιορυθμιστικό σύστημα του IGF-1
εμπλέκεται στη βιολογία του καρκίνου συμπεριλαμβανομένου του οστεοσαρκώματος, οι υποδοχείς του
IGF-1 έχουν καταστεί ελκυστικοί υποψήφιοι για στο-

χευμένες θεραπείες και αποτελεσματικότητα της χρήσης αντι-IGF-1R αντισωμάτων στην αναστολή της δράσης του IGF-1 έχουν διερευνηθεί σε διάφορες κλινικές δοκιμές [4-7].
Είναι ενδιαφέρον ότι το γονίδιο του IGF-1, το οποίο
περιλαμβάνει 6 εξώνια, δίδει γένεση σε πολλαπλά ετερογενή μετάγραφα, μέσω του μηχανισμού εναλλακτικού ματίσματος [8-12]. Στον άνθρωπο, τα τρία μετάγραφα/ισομορφές του IGF-1, δηλ., τα IGF-1Ea, IGF1Eb και IGF-1Ec, παράγουν ένα κοινό βιοδραστικό
μόριο, το ώριμο πεπτίδιο του IGF-1, ωστόσο, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δομή του πεπτιδίου επέκτασης (πεπτίδιο Ε) στο καρβοξυλικό άκρο τους [13,
14]. Το μετάγραφο που προέρχεται από την παραλλαγή ματίσματος του IGF-1Ec ονομάστηκε αρχικά
‘‘μηχανοαυξητικός παράγοντας’’ (mechano growth
factor, MGF) λόγω της φερόμενης ως ειδικής έκφρασής του στο σκελετικό μυ μετά από μηχανική επιβάρυνση και βλάβη του [15,16]. Πρόσφατα, η ερευνητική
μας ομάδα έχει τεκμηριώσει την έκφραση του IGF1Ec σε άλλους ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του
μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα [17]. Επιπλέον, η
εξωγενής χορήγηση ενός συνθετικού πεπτιδίου Ε που
αντιστοιχεί στην περιοχή Ε του IGF-1Ec βρέθηκε ότι
επάγει τον πολλαπλασιασμό ποικίλων τύπων κυττάρων
(μυοβλαστών, καρδιομυοκυττάρων, κυττάρων ενδομητρίου και καρκινικών προστατικών κυττάρων) μέσω
ενός μηχανισμού πιθανώς ανεξάρτητου από τον IGF1R και τον IR [16-20]. Στην παρούσα μελέτη, χαρακτηρίστηκε η έκφραση των ισομορφών του IGF-1 σε
επίπεδο mRNA και διερευνήθηκε εάν υπάρχει διαφορική ρύθμισή της στα κύτταρα MG-63 του ανθρώπινου
οστεοσαρκώματος μετά από επίδρασή τους με διάOστούν 27
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φορους αυξητικούς παράγοντες και ορμόνες. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι ενδεχόμενες αυτόνομες δράσεις του συνθετικού πεπτιδίου Ε της ισομορφής IGF1Ec στα κύτταρα MG-63.

Υλικά και Μέθοδοι
Κυτταροκαλλιέργειες. Η κυτταρική σειρά MG-63,
που αποκτήθηκε από την American Type Cell Culture
(ATCC, Bethesda, MD, USA), χρησιμοποιήθηκε ως
ένα in vitro μοντέλο για τη διερεύνηση της παθοφυσιολογίας των οστεοβλαστών και της βιολογίας του
οστεοσαρκώματος [1,21,22]. Τα κύτταρα καλλιεργούνταν σε κλίβανο κυτταροκαλλιέργειας (37oC, 5%
CO2) ως μη ‘‘κορεσμένη’’ μονή στοιβάδα κυττάρων
(δηλ., σε πυκνότητα κυττάρων μικρότερη από το 80%
του κορεσμού), χρησιμοποιώντας το θρεπτικό μέσο
Eagle‘s Minimum Essential Medium (EMEM, Cambrex, Walkerville, MD, USA), συμπληρωμένο με 10%
θερμο-αδρανοποιημένο εμβρυϊκό βόειο ορό (FBS,
Biochrom, Berlin, Germany) και με 100 U/ml πενικιλίνης/στρεπτομυκίνης (Cambrex, Walkerville, MD
ΗΠΑ). Το θρεπτικό μέσο στην κυτταροκαλλιέργεια
ανανεώνονταν κάθε 2-3 ημέρες.
Η κυτταρική σειρά HLE-B3 του επιθηλίου του φακού
του ανθρώπινου ματιού, που αποκτήθηκε επίσης από
την ATCC, χρησιμοποιήθηκε ως αρνητικός μάρτυρας
για τον έλεγχο της έκφρασης των ισομορφών του IGF1, καθώς η ερευνητική μας ομάδα έχει δείξει ότι τα
κύτταρα αυτά δεν εκφράζουν, στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, τις ισομορφές IGF-1Eb και IGF1Eb [24]. Τα κύτταρα HLE-B3 διατηρούνταν επίσης σε
συνθήκες καλλιέργειας (37oC, 5% CO2) ως μονή στοιβάδα κυττάρων χρησιμοποιώντας το θρεπτικό μέσο
Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM/F-12;
Cambrex, Walkerville, MD, USA) συμπληρωμένο με
10% FBS και 100 U/ml πενικιλίνης/στρεπτομυκίνης.
Το θρεπτικό μέσο στην κυτταροκαλλιέργεια ανανεώνονταν κάθε 2-3 ημέρες.
Κυτταρικές επιδράσεις με αυξητικούς παράγοντες και ορμόνες. Για τη διερεύνηση του ενδεχόμενου
διαφορικής ρύθμισης της έκφρασης των ισομορφών
του IGF-1 στα κύτταρα MG-63 οστεοβλαστικού φαινότυπου μετά από επίδρασή τους με διάφορους αυξητικούς παράγοντες και ορμόνες, στην παρούσα μελέτη
εξετάστηκε η δράση του IGF-1, του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β1 (ΤGF-β1), του βασικού αυξητικού
παράγοντα των ινοβλαστών (b-FGF), της ιντερλευκίνης
6 (IL-6) της διϋδροτεστοστερόνης (DHT), της οιστρα28 Oστούν

διόλης (17β-Ε2), της δεξαμεθαζόνης (DEXA), του ζολενδρονικού οξέος (ZOMETA) και του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος (EDTA) στην έκφραση των ισομορφών του IGF-1 στα κύτταρα MG-63.
Ειδικότερα, κύτταρα MG-63 καλλιεργούνταν σε πιάτα των 6 κελιών με θρεπτικό μέσο ΕΜΕΜ εμπλουτισμένο με 10% FBS μέχρι τον κορεσμό της μονής στοιβάδας τους. Στη συνέχεια, το θρεπτικό μέσο αντικαθίστατο με θρεπτικό που περιείχε 0,5% FBS για 24 h,
προκειμένου να αποκαλυφθεί η πλήρης επίδραση των
παραγόντων που θα χρησιμοποιούνταν ακολούθως
στις κυτταρικές επιδράσεις. Τα κύτταρα ακολούθως
εκτίθονταν για 48 ώρες σε IGF-1 (25 ng/ml), ή ΤGFβ1 (25 ng/ml), ή β-FGF (25 ng/ml), ή IL-6 (25 ng/ml),
ή DHT (100 nM), ή 17β-Ε2 (100 nM), ή DEXA (100 nM),
ή ΖΟΜΕΤΑ (100 μΜ), ή EDTA (100 μΜ). Κύτταρα MG63 χωρίς επίδρασή τους με οποιοδήποτε παράγοντα
(δηλ., καλλιεργούμενα σε θρεπτικό ΕΜΕΜ εμπλουτισμένο με 0,5% FBS) χρησιμοποιήθηκαν ως συνθήκες
ελέγχου (control).
Μετρήσεις αποκλεισμού μέσω χρώσης με κυανούν
του τρυπανίου (trypan blue assays). Για τον έλεγχο
της μιτογόνου δράσης των υπό διερεύνηση πεπτιδίων
(δηλ., της ινσουλίνης, του ώριμου IGF-1 και του συνθετικού πεπτιδίου Ε της ισομορφής IGF-1Ec) κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
αποκλεισμού (προσδιορισμός του αριθμού ζώντων
κυττάρων) μέσω χρώσης με κυανούν του τρυπανίου
όπως περιγράφεται αλλού [19,20], με σκοπό να συγκριθούν οι φυσιολογικές δράσεις των διαφορετικών
αυτών πεπτιδίων στα κύτταρα MG-63. Εν συντομία,
κύτταρα MG-63 καλλιεργούνταν σε πιάτα των 6 κελιών
με πυκνότητα 2,3 x 104 κύτταρα/κελί και σε θρεπτικό
μέσο EMEM εμπλουτισμένο με 10% FBS. Μετά από
24 h το θρεπτικό μέσο αντικαθίστατο με θρεπτικό που
περιείχε 0,5% FBS για 24 h. Τα κύτταρα ακολούθως
εκτίθονταν για 24 h σε διαφορετικές συγκεντρώσεις,
δηλ., 0,066 nM, 3,29 nM, ή 6,58 nM ανασυνδυασμένου ανθρώπινου IGF-1 70 αμινοξέων (rhIGF-1, Chemicon international Inc., Temecula, CA, USA), που
αντιστοιχεί στο ώριμο πεπτίδιο του IGF-1, ή σε 0,086
nM, 2,58 nM, ή 5,165 nM ινσουλίνης (Novo Nordisk,
Denmark), ή σε 0,168 nM, 8,43 nM, ή 16,85 nM του
συνθετικού πεπτιδίου Ε. Ειδικότερα, το συνθετικό αυτό πεπτίδιο αντιστοιχεί στα τελευταία 24 αμινοξέα του
καρβοξυλικού άκρου της ισομορφής IGF-1Ec (τμήματα των εξονίων 5 και 6) [23] με βάση την προβλεπόμενη νουκλεοτιδική ακολουθία (cDNA) του ανθρώπι-
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νου πεπτιδίου Ec [12]. Συντέθηκε από την Eastern
Quebec Proteomic Core Facility (Ste-Foy, Quebec,
Canada), καθαρίστηκε σε ποσοστό >90% με υψηλής
απόδοσης υγρή χρωματογραφία (HPLC) και η αμινοξική του αλληλουχία αναλύθηκε με φασματομετρία
μάζας και HPLC. Συγκεκριμένα, η αμινοξική ακολουθία του συνθετικού πεπτιδίου Ε είναι: NH2-YQPPSTNKNTKSQRRKGSTFEERK-COOH και το προβλεπόμενο μέγεθός του είναι 2.967 Da [23]. Για συνθήκες
ελέγχου, κύτταρα MG-63 εκτέθηκαν σε ρυθμιστικό
διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS). Ο αριθμός των
ζώντων κυττάρων MG-63 στις παραπάνω διαφορετικές κυτταροκαλλιέργειες μετρήθηκε 24 ώρες μετά,
χρησιμοποιώντας μετρήσεις αποκλεισμού μέσω χρώσης με κυανού του τρυπανίου [19,20].
Αναστολή της έκφρασης (silencing) του υποδοχέα της ινσουλίνης (IR) και του τύπου Ι υποδοχέα
του IGF-1 (IGF-1R). Stealth siRNAs (Invitrogen Corp.,
Carlsbad, CA, USA) χρησιμοποιήθηκαν για την αναστολή της έκφρασης των υποδοχέων IR και IGF-1R
στα κύτταρα MG-63. Οι αλληλουχίες των siRNAs που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν για τον IGF-1R: UCUUCAAGGGCAAUUUGCUCAUUAA και για τον IR: ACAAACUGCCCGUUGAUGACGGUGG. Ως αρνητικός
μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη αλληλουχία
siRNA (universal negative control stealth siRNA, Invitrogen) για τη διαμόλυνση των κυττάρων ελέγχου.
Η διαμόλυνση των κυττάρων MG-63 με siRNAs πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της λιποφεκταμίνης (Lipofectmine 2000, Invitrogen) σύμφωνα με το προτεινόμενο πρωτόκολλο του κατασκευαστή, όπως έχει
περιγραφεί αλλού [19,20]. Εν συντομία, 200 nM siRNA
αφέθηκαν να αλληλεπιδράσουν με λιποφεκταμίνη για
30 λεπτά και στη συνέχεια χορηγήθηκαν σε κύτταρα
MG-63 τα οποία καλλιεργούνταν σε πιάτα των 24 κελιών σε πυκνότητα 50-60% του κορεσμού μονής στοιβάδας. Η αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης
ελέγχθηκε 48 ώρες μετά την χορήγηση των siRNAs
στα κύτταρα, όπως έχει περιγραφεί αλλού [19-20].
Απομόνωση RNA από κύτταρα MG-63 και HLEB3. Ολικό RNA απομονώθηκε από τα κύτταρα MG-63
και HLE-B3 χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Trizol
Reagent (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το απομονωθέν RNA διαλύονταν σε νερό κατεργασμένο με διαίθυλο-πυροανθρακικό οξύ (DEPC Η2Ο) και η συγκέντρωση και καθαρότητά του προσδιορίστηκε φασματοφωτομετρικά (Genova, Jenway, Essex, UK), με έλεγχο

της απορρόφησης στα 260 και 280 nm. Ο λόγος της
απορρόφησης 260:280 βρέθηκε να κυμαίνεται στο εύρος του 1,8 έως 2,0. Η ποιότητα και η ακεραιότητα του
ολικού RNA αξιολογήθηκαν περεταίρω με έλεγχο του
ηλεκτροφορητικού προτύπου του 18S και 28S ριβοσωματικού RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 1%, μετά από
χρώση του με τη φθορίζουσα χρωστική βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογράφησή του υπό υπεριώδες φως (UV).
Τα δείγματα RNA αποθηκεύονταν σε θερμοκρασία 80oC μέχρι την περαιτέρω ανάλυσή τους και τον προσδιορισμό του ειδικού mRNA της κάθε ισομορφής του
IGF-1, σύμφωνα με τις διαδικασίες της αντίστροφης
μεταγραφής (Reverse Transcription, RT).
Ειδικότερα, το ολικό RNA μεταγράφονταν αντίστροφα σε cDNA μέσω της διαδικασίας της RT, χρησιμοποιώντας την αντίστροφη μεταγραφάση SuperScript
II (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA). Δύο (2) μg
ολικού RNA από κάθε δείγμα κυττάρων αναμιγνύονταν
με εξαμερή τυχαίας αλληλουχίας (300 ng/αντίδραση),
oligo dT (200 ng/αντίδραση), 2 μl δεσοξυτριφωσφορικά ριβονουκλεοτίδια (dNTPs, 0,5 mM από το καθένα), και DEPC-H2O σε συνολικό όγκο 12 μl, θερμαίνονταν στους 65oC για 5 min και ακολούθως τοποθετούνταν σε πάγο. Στη συνέχεια, τα δείγματα αναμιγνύονταν με 4 μl ρυθμιστικού διαλύματος της RT (FSB,
Χ5), 2 μl διθειοθρεϊτόλη (DTT) (0.1 Μ), 1 μl αναστολέων
RNAασών (50 U/μl) και 1 μl SuperScript II (200 U/μl),
σε συνολικό όγκο αντίδρασης 20 μl. Τα δείγματα ακολούθως επωάζονταν σε θερμοκρασία 45oC για 50 min,
σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Στο τέλος
της αντίδρασης της RT, τα δείγματα θερμαίνονταν
στους 70oC για 20 min, προκειμένου να απενεργοποιηθεί η αντίδραση και αποθηκεύονταν στους -20oC μέχρι την περαιτέρω ανάλυσή τους ως προς την έκφραση
των ειδικών mRNAs του IGF-1, μέσω της διαδικασίας
της αντίστροφης μεταγραφής-αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (RT-PCR).
Ημιποσοτική και ποσοτική RT-PCR. Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε η μέθοδος της ποσοτικής
RT-PCR (quantitative real-time PCR, qRT-PCR), για
τον έλεγχο της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1
στα κύτταρα MG-63, και της ημιποσοτικής RT-PCR
για τον έλεγχο της έκφρασής τους μετά από επίδραση
των κυττάρων με διάφορους αυξητικούς παράγοντες
και ορμόνες.
Ειδικότερα, στην ημιποσοτική RT-PCR το ριβοσωματικό RNA 18S (18S Universal, Ambion, Austin, TX,
USA) χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικός μάρτυρας για
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τη μελέτη της σχετικής έκφρασης των mRNAs των
ισομορφών του IGF-1. Οι εκκινητές του 18S αναμιγνύονταν με ανταγωνιστές τους (competimers) σε
βελτιστοποιημένη αναλογία ανάλογα με το βαθμό έκφρασης του κάθε ειδικού mRNA-στόχου (σύμφωνα
με το προτεινόμενο πρωτόκολλο για τη σχετική RTPCR, Ambion). Οι συνθήκες των αντιδράσεων τόσο
της RT όσο και της PCR για κάθε ειδικό mRNA του
IGF-1 κρατούνταν σταθερές για όλα τα δείγματα, με
τη χρησιμοποίηση των ίδιων προαναμεμιγμένων αντιδραστηρίων για όλα τα συγκρινόμενα δείγματα. Οι
συνθήκες της PCR για κάθε ζεύγος εκκινητών (αραιώσεις του cDNA, μίγμα εκκινητών-ανταγωνιστών 18S,
θερμοκρασία ιβριδισμού) βελτιστοποιήθηκαν και εξομαλύνθηκαν, έτσι ώστε για μια ορισμένη συνθήκη, η
συνενίσχυση των προϊόντων της PCR, τόσο του cDNAστόχου όσο και του 18S, να είναι σε υψηλό βαθμό
γραμμική (μετά από αναλύσεις παλινδρόμησης) σε
ένα ορισμένο εύρος κύκλων της PCR όταν τα προϊόντα της PCR εκφράζονταν σε συνάρτηση με τον
αριθμό των κύκλων. Tα ζεύγη των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της έκφρασης των ισομορφών ΙGF-1Ea, ΙGF-1Eb και ΙGF-1Ec ήταν όμοια με
αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως [16].
Το κάθε ζεύγος εκκινητών ήταν σχεδιασμένο να εντοπίζεται σε διαφορετικά εξώνια του γονιδίου του IGF1, ώστε να αποφεύγεται η ενίσχυση γενομικού DNA
και να ανιχνεύει μόνο μία συγκεκριμένη ισομορφή
(μετάγραφο) του IGF-1. Όλοι οι εκκινητές παρασκευάστηκαν από την Invitrogen (Invitrogen Corp., Carlsbad,
CA, USA). Τα αναμενόμενα μεγέθη των ειδικών προϊόντων της PCR επιβεβαιώθηκαν αρχικά με ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό σε πήκτωμα αγαρόζης και, στη
συνέχεια, οι ακολουθίες των cDNAs όλων των διαφορετικών ισομορφών προσδιορίστηκαν με ανάλυση αλληλούχισης (Sequencing), ταυτοποιώντας περαιτέρω
την διαφορική ανίχνευση του κάθε ειδικού μεταγράφου του IGF-1. Σε προκαταρκτικά πειράματα το κάθε
ζεύγος εκινητών για τα διαφορετικά μετάγραφα του
IGF-1 ελέγχθηκε επίσης για τη συμβατότητά του με
τους εκκινητές του 18S Universal.
Για τη διαδικασία της ημιποσοτικής PCR, 2 μl από
κάθε προϊόν RT (cDNA) προστίθονταν σε 23 μl μίγματος PCR που είχε παρασκευαστεί με 1,6 mM MgCl2,
2,5 μl ρυθμιστικού διαλύματος PCR (Χ10), 0,2 mM
dNTPs, 1μM από τον κάθε εκκινητή του ειδικού ζεύγους εκκινητών για την εκάστοτε ισομορφή του IGF1, 0,5 μM μίγματος εκκινητή-ανταγωνιστή του 18S και
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1,25 μονάδες DNA Taq πολυμεράση (Invitrogen
Corp., Carlsbad, CA, USA), σε έναν συνολικό όγκο
25 μl. Οι αντιδράσεις της PCR έγιναν σε θερμικό κυκλοποιητή PTC-200 Peltier Thermal Cycler, (MJ Research Inc., Waltham, MA, USA), με αρχικό στάδιο
αποδιάταξης 3 min στους 95oC, 1 min υβριδισμού
στους 58-60oC (ανάλογα με τους εκκινητές), 1 min
επέκτασης στους 72oC, και ενός τελικού σταδίου 3
min στους 72oC. Τα περιγραφέντα στάδια αποδιάταξης, υβριδισμού και επέκτασης επαναλαμβάνονταν
για 35-40 κύκλους (ανάλογα με τα αποτελέσματα των
ελέγχων γραμμικότητας για κάθε ειδικό μετάγραφο
του IGF-1 με το 18S). Οκτώ (8) μl από κάθε προϊόν της
PCR αναμεμιγμένα με 2 μl ρυθμιστικού διαλύματος
‘‘φόρτωσης’’ DNA ηλεκτροφορούνταν οριζόντια σε
πήκτωμα αγαρόζης 2-2,5% (σε σταθερή τάση ηλεκτρικού πεδίου 80 V) για 45 έως 60 min [ανάλογα με το
διαφορετικό βαθμό διαχωρισμό των ζωνών μεταξύ
του ειδικού κάθε φορά cDNA (ισομορφής) του IGF-1
και του 18S λόγω μεγέθους κάθε προϊόντος της PCR].
Για τον έλεγχο του αναμενόμενου μεγέθους κάθε ειδικού cDNA του IGF-1, στο πήκτωμα αγαρόζης ηλεκτροφορούνταν ταυτόχρονα και δείκτες μοριακής μάζας με διαβάθμιση 100 ζευγών βάσεων (DNA ladder,
Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA). Μετά την ηλεκτροφόρηση, το πήκτωμα αγαρόζης βάφονταν με
βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογραφίζονταν υπό φωτισμό
UV με ψηφιακή μηχανή και ειδικό σύστημα απεικόνισης (Kodak Electrophoresis Documentation and Analysis System 290, Carestream Health, Inc. Rochester,
NY, USA). Οι απεικονισθείσες ζώνες ποσοτικοποιούνταν με μέτρηση της οπτικής πυκνότητάς τους (πυκνομετρία), χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό
(Scientific Imaging Systems, Kodak ID, New Haven,
CT, USA). Ειδικότερα, μετρούνταν η πυκνότητα της
κάθε ζώνης σε όλη την επιφάνειά της (εμβαδό) και
εξομαλύνονταν με την αντίστοιχη ζώνη του 18S. Οι
παράμετροι για την επεξεργασία της εικόνας κρατήθηκαν σταθερές σε όλα τα πηκτώματα, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα κριτήρια κορεσμού για την
ψηφιακή κάμερα. Ο συνολικός χρόνος έκθεσης καθορίζονταν από το πρώτο σημείο κορεσμού στην εικόνα, χωριστά για το κάθε πήκτωμα. Σημειώνεται ότι
η ηλεκτροφόρηση κάθε προϊόντος της PCR πραγματοποιούνταν εις διπλούν, σε διαφορετικά πηκτώματα,
και η μέση τιμή των δύο λαμβάνονταν ως τελική για
περαιτέρω ανάλυση. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί
αμερόληπτη ανάλυση, ο σχετικός ποσοτικός προσδιο-
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Εικ. 1. Ανίχνευση της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε επίπεδο mRNA με τη χρήση ποσοτικής RT-PCR και ανάλυση της καμπύλης
τήξης (melting curve) για κάθε ισομορφή (Α-Γ). Στις πειραματικές συνθήκες τις παρούσας μελέτης, η ισομορφή IGF-1Eb βρέθηκε ότι δεν
εκφράζεται (Β). Ως εσωτερικός αμετάβλητος μάρτυρας για όλες τις ισομορφές χρησιμοποιήθηκε η GAPDH (Δ), ενώ ως αρνητικός μάρτυρας
χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική σειρά HLE-B3 του επιθηλίου του φακού του ανθρώπινου ματιού, που έχει δειχθεί ότι δεν εκφράζει τις ισομορφές
IGF-1Eb και IGF-1Ec [24].

ρισμός των προϊόντων της PCR πραγματοποιήθηκε
από δύο ανεξάρτητους ερευνητές εν αγνοία των ερευνητικών υποθέσεων της μελέτης.
Για τη διαδικασία της ποσοτικής RT-PCR, κάθε αντίδραση RT πραγματοποιούνταν σε τελικό όγκο 20 μL
και περιελάμβανε 2 μg RNA αναμεμιγμένο με 0,5 mM
dNTPs (HT Biotechnology, Cambridge, UK), 3 μg/μl
εξαμερή τυχαίας αλληλουχίας (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA), 40 U αναστολέων RNAασών από ανθρώπινο πλακούντα (HT Biotechnology), ρυθμιστικό
διάλυμα της RT [αποτελούμενο από τελικές συγκεν-

τρώσεις 10 mM DTT, 75 mM KCl, 3 mM MgCl2, και
50 mM Tris-HCl; (Finnzymes, Espoo, Finland)], 200 U
αντίστροφης μεταγραφάσης (Murine Moloney Leukemia Virus Reverse Transcriptase, Finnzymes) και νερό
καθαρισμένο από νουκλεάσες (Qiagen, Valencia, CA,
USA). Το παράγωγο cDNA ακολούθως ενισχύονταν
με qRT–PCR. Για την ανίχνευση των ισομορφών του
IGF-1 χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια ζεύγη εκκινητών που
χρησιμοποιήθηκαν στην ημιποσοτική RT-PCR, ενώ για
τον έλεγχο της έκφρασης των υποδοχέων IGF-1R και
IR στα κύτταρα MG-63 που διαμολύνθηκαν με siRNAs
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χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ζεύγη εκκινητών: για
τον IGF-1R, sense 5′-ACCCGGAGTACTTCAGCGC3′, antisense, 5′-CACAGAAGCTTCGTTGAGAA−3 και
για τον IR sense 5′-ACTCTCAGATCCTGAAGGAGCTGGA-3′, antisense 5′-AGTGTTGGGGAAAGCTGCCAC-3′. Κάθε αντίδραση qRT-PCR πραγματοποιούνταν σε τελικό όγκο 25 μl χρησιμοποιώντας
12 μl SYBR green Supermix (Bio-Rad Laboratories,
Hercules, CA, USA), 0,5 μg/ml oligo dTs (Fermentas,
GMBH, Germany), 2 μl cDNA, and 0.3 μM για κάθε
εκκινητή. Ως εσωτερικός αμετάβλητος μάρτυρας σε
όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης (GAPDH).
Οι παράμετροι της qRT-PCR ήταν: 95oC για 30 sec,
και ακολούθως 36 κύκλοι με το στάδιο αποδιάταξης
στους 94oC για 20 sec, υβριδισμού στους 60oC για 30
sec και επέκτασης στους 72oC για 30 sec, με ένα τελικό στάδιο επέκτασης στους 72oC για 5 min. Η ταυτοποίηση το προϊόντος της PCR έγινε από την καμπύλη τήξης για την κάθε ισομορφή.
Στατιστική ανάλυση. Η μεταβολή του αριθμού των
κυττάρων αξιολογήθηκε με ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one-way ANOVA) (SPSS v. 11 statistical package, SPSS Inc. Headquarters, Chicago,
USA). Tukey’s post hoc ανάλυση εφαρμόστηκε για
την ανάδειξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των μέσων τιμών. Όλα τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα του μέσου (S.E.M). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε στο P<0,05, με δίπλευρο έλεγχο.

Αποτελέσματα
Η ανάλυση της έκφρασης των ισομορφών του IGF1 σε επίπεδο mRNA μέσω ποσοτικής RT-PCR έδειξε
ότι, υπό τις πειραματικές συνθήκες της παρούσας μελέτης, τα κύτταρα MG-63 εκφράζουν μόνο τις ισομορφές IGF-1Ea και IGF-1Ec και όχι την ισομορφή IGF1Eb (Εικόνα 1 Α-Γ).
Το διαφορικό πρότυπο έκφρασης των ισομορφών
του IGF-1 και η απουσία έκφρασης της ισομορφής
IGF-1Eb στα κύτταρα MG-63 επιβεβαιώθηκε περεταίρω μέσω της ανάλυσης ημιποσοτικής RT-PCR (Εικόνα
2 Α-Γ). Επιπλέον, η έκθεση των κυττάρων MG-63 σε
IGF-1, b-FGF, IL-6, DHT, 17β-Ε2, DEXA, ZOMETA και
EDTA δεν μετέβαλε σημαντικά (p>0.05) την έκφραση
των ισομορφών του IGF-1 (Εικόνα 2 Α-Γ). Ωστόσο, η
επίδραση των κυττάρων με TGF-β1 αύξησε σημαντικά
τα επίπεδα mRNA της ισομορφής IGF-IEa (p<0.01) και
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επήγαγε, όπως και η DHΤ, την έκφραση της ισομορφής IGF-IEb (Εικόνα 2 Α,Β). Η mRNA έκφραση της
ισομορφής IGF-IEc δεν μεταβλήθηκε σημαντικά μετά
από επίδραση των κυττάρων MG-63 με τους ανωτέρω
παράγοντες ή ορμόνες (Εικόνα 2 Γ).
Για τη διερεύνηση του ενδεχομένως αυτόνομου
ρόλου της ισομορφής IGF-1Ec στα κύτταρα MG-63,
στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκε η μιτογόνος δράση
της ινσουλίνης, του ώριμου IGF-1 και ενός συνθετικού
πεπτιδίου (που σχεδιάστηκε να περιέχει τα τελευταία
24 αμινοξέα της περιοχής Ε της ισομορφής IGF-1Ec)
στα κύτταρα MG-63, in vitro. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τόσο η ινσουλίνη και ο IGF-1 όσο
και το συνθετικό πεπτίδιο Ε επήγαγαν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG-63 (Εικόνα 3 Α-Γ). Προκειμένου να ελεγχθεί περεταίρω εάν η δράση του συνθετικού πεπτιδίου Ε διαμεσολαβείται μέσω του IGF1R και/ή του IR, προχωρήσαμε στην αναστολή της έκφρασης (ΚΟ) των υποδοχέων IGF-1R και IR σε κύτταρα MG-63, δημιουργώντας κύτταρα MG-63 IGF-1R
KO και MG-63 IR KO, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την
αναστολή της έκφρασης των ανωτέρω υποδοχέων
στα κύτταρα MG-63 επιβεβαιώθηκε μέσω qRT-PCR,
όπως έχει προηγουμένως περιγραφεί [19,20]. Στην
παρούσα μελέτη, επιτεύχθηκε αναστολή της έκφρασης των υποδοχέων IGF-1R και IR κατά 80% έως 90%
της αντίστοιχης έκφρασης των γονικών κυττάρων
ελέγχου, ή των κυττάρων που είχαν υποβληθεί σε διαμόλυνση με siRNA αρνητικού μάρτυρα (τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται). Βρέθηκε ότι, αν και η μιτογόνος δράση του IGF-1 και της ινσουλίνης ανεστάλη
στα κύτταρα MG-63 IGF-1R KO και MG-63 IR KO αντίστοιχα (Εικόνα 3 Α,Β), η εξωγενής χορήγηση του
συνθετικού πεπτιδίου Ε εξακολούθησε να επάγει τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG-63 IGF-1R KO και
MG-63 IR KO (Εικόνα 3 Γ), υποδηλώνοντας ότι οι δράσεις του πεπτιδίου Ε στα κύτταρα MG-63 πιθανώς δεν
διαμεσολαβούνται από τους υποδοχείς IGF-1R, IR ή
τον υβριδικό υποδοχέα IGF-1R/IR.

Συζήτηση
Το οστεοσάρκωμα είναι ο συνηθέστερος μη-αιματολογικός, πρωτοπαθής, κακοήθης όγκος των οστών
στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Εμφανίζεται συνήθως στη περιοχή της μετάφυσης των μακρών
οστών, η οποία αποτελεί την ανατομική περιοχή που
ανταποκρίνεται στα αυξανόμενα επίπεδα αυξητικής
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Εικ. 2. Έλεγχος της έκφρασης των ισομορφών IGF-1Ea (Α), IGF-1Eb (B) και IGF-1Ec (Γ) σε επίπεδο mRNA με τη χρήση ημιποσοτικής RTPCR στα κύτταρα MG-63 ύστερα από επίδρασή τους με διάφορους παράγοντες ή ορμόνες. Ο TGF-β1 προκάλεσε σημαντική αύξηση της
ισομορφής IGF-ΙEa και επήγαγε, όπως και η DΗΤ, την έκφραση της ισομορφής IGF-IEb συγκριτικά με τις συνθήκες ελέγχου (control, CON).
Το ριβοσωματικό RNA 18S χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικός μάρτυρας για όλες τις ισομορφές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσες
τιμές ± τυπικό σφάλμα του μέσου τριών επαναληπτικών πειραμάτων (mean±SEΜ). IGF-1: Ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας 1,
ΤGF-β1: μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας β1, b-FGF: βασικός αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών, IL-6: ιντερλευκίνη 6, DHT: διϋδροτεστοστερόνη, 17β-Ε2: οιστραδιόλη, DEXA: δεξαμεθαζόνη, ZOMETA: ζολενδρονικό οξύ, EDTA: αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ.
*: σημαντικά διαφορετικό από τις συνθήκες ελέγχου, p<0.01).
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ορμόνης (GH)/IGF-1 στον ορό του αίματος (δηλ. στο
περιφερικό άκρο του μηρού και στο κεντρικό άκρο
της κνήμης). Το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών
με οστεοσάρκωμα είναι φτωχό παρά την εφαρμογή
της συνδυαστικής θεραπείας χειρουργικής επέμβασης και χημειοθεραπείας [25]. Δεδομένου ότι η μέγιστη επίπτωση του οστεοσαρκώματος συμπίπτει με το
αυξητικό τίναγμα της εφηβείας, το οποίο με τη σειρά
του αντιστοιχεί στις κορυφαίες συγκεντρώσεις των
επιπέδων του IGF-1 στην κυκλοφορία, ο υποδοχέας
του (IGF-1R) έχει καταστεί ένας προφανής στόχος στη
διερεύνηση της παθοφυσιολογίας του οστεοσαρκώματος [4-7,25-28].
Οι θεραπείες με στόχο τον IGF-1R, όπως με χρήση
του μονοκλωνικού αντι-IGF-1R αντισώματος R1507,
ανέστειλαν αποτελεσματικά την ανάπτυξη όγκων ανθρώπινου οστεοσαρκώματος που μεταμοσχεύθηκαν
σε πειραματικά ποντίκια [29]. Ωστόσο, ενώ ορισμένοι
από αυτούς τους όγκους αλλομοσχευμάτων ανταποκρίνονται στη θεραπεία, άλλοι παρουσιάζουν περιορισμένη ή καθόλου αναστολή της ανάπτυξής τους [3034]. Με φάση αυτά τα ευρήματα, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ενδεχομένως άλλοι μιτογόνοι παράγοντες πέρα από τον IGF-1 εμπλέκονται στη βιολογία του οστεοσαρκώματος. Στην παρούσα μελέτη τεκμηριώθηκε ότι
το συνθετικό πεπτίδιο Ε, που αποτελεί προϊόν μετάφρασης της περιοχής Ε της ισομορφής IGF-1Ec, παρουσίασε μιτογόνο δραστηριότητα στα κύτταρα MG-63 μέσω ενός μηχανισμού ανεξάρτητου από τους υποδοχείς
IGF-1R και IR. To γεγονός αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ένα αντι-IGF-1R αντίσωμα δεν μπορεί να παρεμποδίσει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων οστεοσαρκώματος in vitro [29]. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα άλλοι αυξητικοί παράγοντες να
έχουν αυτή την ανεξάρτητη από τον IGF-1R δράση στην
αύξηση των κυττάρων του οστεοσαρκώματος.
Εξάλλου, ο TGF-β1 ενίσχυσε την έκφραση της ισομορφής IGF-1Ea σε επίπεδο mRNA και, όπως και η
DHT, επήγαγε την έκφραση της ισομορφής IGF-1Eb
στα κύτταρα MG-63, η οποία ήταν μη ανιχνεύσιμη στα
Eικ. 3. Η μιτογόνος δράση του ώριμου πεπτιδίου IGF-1, της ινσουλίνης και του συνθετικού πεπτιδίου Ε της ισομορφής IGF-1Ec μετά από 24
ώρες επίδρασης στα κύτταρα MG-63, όπως αξιολογήθηκε με τη μέτρηση αριθμού κυττάρων με χρώση κυανού του τρυπανίου (trypan blue
assay). Τόσο ο IGF-1 και η ινσουλίνη όσο και το συνθετικό πεπτίδιο Ε επήγαγαν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG-63. Ωστόσο, ενώ
στα κύτταρα στα οποία είχε ανασταλεί η έκφραση των υποδοχέων του IGF-1 (MG-63 IGF-1R ΚΟ) και της ινσουλίνης (MG-63 IR ΚΟ), ο IGF1 (6,58 nM) (Α) και η ινσουλίνη (5,165 nM) (Β) αντίστοιχα δεν επήγαγαν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, το συνθετικό πεπτίδιο E
(16,85 nM) αύξησε σημαντικά των αριθμό των κυττάρων σε σύγκριση με τις συνθήκες ελέγχου (Γ). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως
μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα του μέσου (mean±SEΜ) τριών επαναληπτικών πειραμάτων. *: σημαντικά μεγαλύτερο (p<0.05) από τις συνθήκες ελέγχου (δηλ. από κύτταρα μετά από επίδρασή τους με αρνητικό μάρτυρα των stealth siRNAs).
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κύτταρα ελέγχου. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν
ότι η έκφραση των ισομορφών του IGF-1 φαίνεται να
είναι ορμονοεξαρτώμενη στα κύτταρα του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος και θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι το οστεοσάρκωμα έχει μεγαλύτερη συχνότητα στους άντρες παρά στις γυναίκες
κατά την εφηβεία [35]. Επιπλέον, η έκφραση των ισομορφών του IGF-1 σε αυτά τα κύτταρα οστεοβλαστικού φαινότυπου ρυθμίζεται διαφορικά από άλλους
αυξητικούς παράγοντες, όπως ο TGF-β1, υποδηλώνοντας περεταίρω ότι πιθανώς να διαδραματίσουν
έναν πολυσχιδή ρόλο σε διάφορες παθοφυσιολογικές
διαδικασίες του οστικού μεταβολισμού [10].
Ωστόσο ένα από τα ερωτήματα που παρέμενε προς
διερεύνηση σχετικά με το ρόλο του συστήματος του
IGF-1 στη βιολογία του οστεοσαρκώματος ήταν γιατί
εκφράζονται διαφορετικές ισομορφές του IGF-1 για
την παραγωγή του ίδιου βιοδραστικού μορίου, δηλαδή
του ώριμου IGF-1. Για την περεταίρω διερεύνηση αυτού του ερωτήματος εξετάσαμε τις δράσεις του πεπτιδίου Ε (που αποτελεί προϊόν μετάφρασης της περιοχής Ε της ισομορφής IGF-1Ec) στα κύτταρα MG63. Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι το συνθετικό πεπτίδιο
Ε επήγαγε τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG63 κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν του IGF-1 και της
ινσουλίνης, υποδηλώνοντας ότι οι ισομορφές του IGF1 ενδεχομένως να παράγουν και άλλα δραστικά μόρια
πέρα από το ώριμο πεπτίδιο του IGF-1 τα οποία εμπλέκονται στη βιολογία του οστεοσαρκώματος.
Η βιολογική δράση του IGF-1 διαμεσολαβείται μέσω
του IGF-1R, σε μικρότερο βαθμό μέσω του IR και ενδεχομένως μέσω των υβριδικών υποδοχέων IGF1R/IR. Έτσι, στην παρούσα μελέτη προχωρήσαμε στην

αναστολή της έκφρασης των υποδοχέων IGF-1R και
IR. στα κύτταρα MG-63 (MG-63 IGF-1R KO και MG63 IR KO), παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο επίσης το σχηματισμό του υβριδικού υποδοχέα IGF1R/IR. Η αναστολή της έκφρασης των υποδοχέων
IGF-1R και IR στα κύτταρα MG-63 είχε ως αποτέλεσμα
την αναστολή του διαμεσολαβούμενου από τον IGF1R και τον IR πολλαπλασιασμού των κυττάρων MG63 IGF-1R KO και MG-63 IR KO, αντίστοιχα. Παρ’ όλα
αυτά, είναι ενδιαφέρον ότι η εξωγενής χορήγηση του
συνθετικού πεπτιδίου Ε επήγαγε τον πολλαπλασιασμό
των κυττάρων IGF-1R KO and IR KO, υποδηλώνοντας
ότι η μιτογόνος δράση του στα κύτταρα MG-63 πιθανώς να διαμεσολαβείται μέσω ενός μηχανισμού ανεξάρτητου από τους υποδοχείς IGF-1R, IR και IGF1R/IR. Έτσι, τα δεδομένα μας υποδηλώνουν περαιτέρω ότι οι ισομορφές του IGF-1 ενδεχομένως να παράγουν βιοδραστικά παράγωγα πέρα από τον ώριμο
IGF-1. Ωστόσο, ο πειραματικός σχεδιασμός και τα δεδομένα της παρούσας μελέτης δεν μας επιτρέπουν
να επιβεβαιώσουμε την υπόθεσή μας ότι η περιοχή Ε
της ισομορφής IGF-1Ec είναι βιολογικά σταθερή και
παράγεται σε επαρκή ποσά από τα κύτταρα MG-63
ώστε να έχει ισχυρή μιτογόνο δράση σε αυτά. Παραμένει προς διερεύνηση εάν το πεπτίδιο Εc είναι βιολογικά σταθερότερο στη μορφή του προ-πεπτιδίου
IGF-1Ec και εάν ενδεχομένως υφίσταται πρωτεολυτικό διαχωρισμό όταν πρόκειται να δράσει άμεσα στο
στόχο του. Έτσι, περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για
να αποσαφηνίσουν τους παράγοντες που ρυθμίζουν
τον διαχωρισμό και την έκκριση του πεπτιδίου Ec της
ισομορφής IGF-1Ec καθώς και το μηχανισμό δράσης
του στα κύτταρα του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος.
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Το σηματοδοτικό μονοπάτι ΙΚΚ-ΜΑΡΚ-ΙκΒ/
ΝF-κΒ ως στόχος μηχανικής διέγερσης
οστεοβλαστικών κυττάρων
Γ. ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ, Δ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ, Χ. ΠΙΠΕΡΗ, Ε. ΜΠΑΣΔΡΑ, Α.Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίληψη
Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και υψηλά
ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής μάζας, διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού,
μειωμένη αντοχή και αυξημένη συχνότητα καταγμάτων. Η οστική απώλεια οφείλεται σε υπερβολική δραστηριότητα των οστεοκλαστών
(κύτταρα αποδόμησης του οστού) και μειωμένη δραστηριότητα των οστεοβλαστών (κύτταρα παραγωγής οστού). Η οστεοβλαστική δραστηριότητα μπορεί να προαχθεί με τη μηχανική διέγερση των οστεοβλαστών. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός ενός
in vitro μοντέλου μηχανοδιέγερσης οστεοβλαστών για τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην οστεοπόρωση. Τα
ευρήματα υποδεικνύουν ότι, με την εφαρμογή μηχανικής δύναμης για 6 και 12 ώρες στα προ-οστεοβλαστικά κύτταρα, ενεργοποιείται ο
μεταγραφικός παράγοντας NF-κB/cRel και η πρόσδεσή του στο κυτταρικό DNA. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει ότι ο NF-κB πιθανό να ρυθμίζει
την έκφραση οστεοειδικών γονιδίων (όπως ο Runx2) έπειτα από μηχανική διέγερση. Η εμπλοκή του φλεγμονώδους παράγοντα NF-κB
στη ρύθμιση της έκφρασης οστεοειδικών γονιδίων και ο μοριακός μηχανισμός αυτής της επίδρασης ανοίγουν νέες προοπτικές για την
κατανόηση του φαινομένου της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης –και, συνεπώς, της οστικής αναδόμησης- μετά από φυσικά ερεθίσματα,
όπως αυτό του μηχανικού στρες, η δυσλειτουργία του οποίου ευθύνεται για πολλές οστικές παθοφυσιολογίες.
Λέξεις κλειδιά: Κύτταρα περιοδοντικού συνδέσμου (PDL cells), Mηχανική διέγερση, NF-κΒ, Runx2

The signalling pathway ΙΚΚ-ΜΑΡΚ-ΙκΒ/ΝF-κΒ as a target
of mechanical loading in osteoblast-like cells
G. DALAGIORGOU, D. KARATZAS, C. PIPERI, E. BASDRA, A.G. PAPAVASSILIOU
Department of Biological Chemistry, Medical School, University of Athens
Summary
Osteoporosis is the most common metabolic bone disease with severe social and economic implications and high rates of morbidity
and mortality. It is characterized by reduction of the bone mass, disruption of bone microarchitecture, decreased tolerance and
increased fracture frequency. Bone loss is due to excessive activity of osteoclasts (bone reduction cells) and reduced activity of osteoblasts (bone production cells). Osteoblastic activity can be promoted by osteoblast mechanical stimulation. The aim of this study
was to design an in vitro osteoblast mechanotransduction model in order to investigate the molecular mechanisms implicated in osteoporosis. The findings indicate that, under the application of mechanical force for 6 and 12 hours in pro-osteoblastic cells, the
activation of transcriptional factor NF-κB/cRel and its binding to cellular DNA become apparent, indicating that NF-κB is possible to
regulate the expression of osteospecific genes (such as Runx2) after mechanical stimulation. The involvement of the inflammatory
factor NF-κB in the regulation of osteospecific genes’ expression and the molecular mechanism underlying this relationship opens
new perspectives for understanding the physiology of osteoblastic differentiation and, consequently, of bone reconstruction after
physical stimulation such as mechanical stress, the dysfunction of which is responsible for a number of bone pathologies.
Keywords: PerioDontal Ligament cells (PDL cells), Mechanotransduction, NF-κB, Runx2
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Εισαγωγή
Τα οστά σχηματίζονται από τον οστίτη ιστό, ένα εξειδικευμένο συνδετικό ιστό, που αποτελείται από ασβεστοποιημένη μεσοκυττάρια ουσία, την οστική μητρική
ή θεμέλια ουσία, και πέντε διαφορετικά είδη κυττάρων. Αυτά περιλαμβάνουν τα οστεοπρογονικά κύτταρα, τους οστεοβλάστες, τα οστεοκύτταρα, τους οστεοκλάστες και τα επενδυτικά οστικά κύτταρα (lining
cells) ή οστεοβλάστες εν ηρεμία ή επιφανείας. Τα
οστεοπρογονικά κύτταρα αποτελούν πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα (stem cells) κι εντοπίζονται στις
οστικές επιφάνειες.
Οι οστεοβλάστες, οι οποίοι εντοπίζονται στις οστικές
επιφάνειες, είναι τα αρμόδια κύτταρα για τη σύνθεση
των πρωτεϊνών της μητρικής ουσίας και την ασβεστοποίησή της [1]. Τα οστεοκύτταρα, τα πιο πολυάριθμα
κύτταρα του οστίτη ιστού βρίσκονται σε κοιλότητες (lacunae) μέσα στην ασβεστοποιημένη μητρική ουσία,
ενώ επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω οστικών σωληναρίων, χασματοσυνδέσεων, καθώς και με τις αποφυάδες που διαθέτουν. Τα οστεοκύτταρα είναι ανενεργοί οστεοβλάστες που έχουν παγιδευτεί στη θεμέλια ουσία. Οι οστεοκλάστες προέρχονται από προγονικά κύτταρα του αιμοποιητικού ιστού, ενώ διαφοροποιούνται και ωριμάζουν σε πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα, εντοπισμένα στα βοθρία οστικής απορρόφησης
(βοθρία του Howship) με λειτουργικό ρόλο την απορρόφηση του οστού, εκκρίνοντας ιόντα υδρογόνου, τα
οποία διαλύουν τους κρυστάλλους καθώς και υδρολυτικά ένζυμα τα οποία πέπτουν τον οστίτη ιστό [1].
Τα πιο ενεργά κύτταρα του οστίτη ιστού είναι οι
οστεοβλάστες και οι οστεοκλάστες, υπεύθυνοι για την
παραγωγή και την απορρόφηση του οστού, αντίστοιχα.
Ο απώτερος πρόγονος του οστεοβλάστη είναι το πολυδύναμο, αρχέγονο μεσεγχυματικό κύτταρο (stem
cell), που εκτός από τη μεγάλη αναγεννητική του ικανότητα, μπορεί εν δυνάμει να διαφοροποιηθεί προς
την κατεύθυνση άλλων κυτταρικών σειρών. Το πρώτο
στάδιο στη διαφοροποίηση του αρχέγονου μεσεγχυματικού κυττάρου προς τη σειρά των οστεοπαραγωγών κυττάρων είναι το επαγώγιμο οστεοπρογονικό
κύτταρο (osteoprogenitor), δηλαδή το κύτταρο που
δεν έχει ακόμα λάβει το τελικό καθοριστικό μήνυμα
διαφοροποίησης του προς οστεοβλάστη, αλλά που
υπό κατάλληλες συνθήκες, όπως κατά την επαφή του
με μη τιτανωμένο οστό, θα ακολουθήσει αυτή την οδό
διαφοροποίησης.
Η ύπαρξη τέτοιων επαγώγιμων οστεοπρογονικών

κυττάρων πιστεύεται ότι εξηγεί την έκτοπη παραγωγή
οστίτη ιστού σε εξωσκελετικούς ιστούς. Το επόμενο
στάδιο διαφοροποίησης είναι ο προ-οστεοβλάστης, ο
οποίος είναι προκαθορισμένος να εξελιχθεί σε οστεοβλάστη. Οι προ-οστεοβλάστες έχουν ικανότητα κυτταρικής διαίρεσης, η οποία όμως μειώνεται καθώς τα
κύτταρα διαφοροποιούνται περαιτέρω. Οι οστεοβλάστες δεν έχουν δυνατότητα διαίρεσης. Μικρό ποσοστό οστεοβλαστών εγκλωβίζεται σε τιτανωμένη μητρική ουσία και μετατρέπεται σε οστεοκύτταρα. Θεωρείται πως πολλοί οστεοβλάστες παραμένουν ανενεργοί
στις οστικές επιφάνειες ως επενδυτικά κύτταρα [2].
Σε γενετικό επίπεδο, η διαφοροποίηση των οστεοβλαστών είναι μια διαδικασία που γίνεται βαθμιαία [3].
Κατά τον κύκλο της ζωής του, ο οστεοβλάστης εκφράζει
όλα τα γονίδια που είναι απαραίτητα για την παραγωγή
οστίτη ιστού, αλλά όχι ταυτόχρονα. Αρχικά, εκφράζονται
γονίδια που σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (Runx2, Osterix), καθώς και γονίδια που αφορούν
στη σύνθεση πρωτεϊνών της μητρικής ουσίας (κολλαγόνο και μη κολλαγόνες πρωτεΐνες). Ακολουθεί η έκφραση γονιδίων που σχετίζεται με την ωρίμανση του
οστεοειδούς και, τέλος, εκφράζονται γονίδια υπεύθυνα
για την τιτάνωση (π.χ. οστεοκαλσίνη, σιαλοπρωτεΐνη
οστού, αλκαλική φωσφατάση και οστεοποντίνη).
Στην κατεύθυνση αυτή, τα κύτταρα του περιοδοντικού συνδέσμου (PerioDontal Ligament cells, PDL
cells) αποτελούν κύτταρα τύπου οστεοβλάστη (πρόδρομοι οστεοβλάστες) που είναι ικανοί να διαφοροποιηθούν πλήρως σε απόκριση ποικίλων εξωκυττάριων ερεθισμάτων και τα οποία μπορούν να συνθέτουν φατνιακό οστό για τη σκελετική υποστήριξη του
δοντιού. Τα PDL κύτταρα συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα των οστών λόγω του οστεοβλαστικού τους χαρακτήρα, αλλά και λόγω της σχετικά
εύκολης εξαγωγής και απομόνωσής τους από την
οδοντική ρίζα. Τα συγκεκριμένα κύτταρα αποκρίνονται
στην άσκηση μηχανικών δυνάμεων διαμέσου κυτταρικών γεγονότων όπως είναι ο πολλαπλασιασμός, η
διαφοροποίηση, ο καταβολισμός και η σύνθεση της
θεμέλιας ουσίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες ελέγχονται από τους προαναφερθέντες παράγοντες [4-7].
Ένας κομβικός ρυθμιστής της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης είναι ο μεταγραφικός παράγοντας
Runx2, ο οποίος προσδένεται στις περιοχές των υποκινητών όλων των σημαντικών οστεοβλαστοειδικών
γονιδίων (οστεοκαλσίνης, κολλαγόνου τύπου Ι α3, σιαλοπρωτεΐνης οστού, αλκαλικής φωσφατάσης, οστεοOστούν 39
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ποντίνης και κολλαγενάσης ΙΙΙ), ελέγχοντας την έκφρασή τους [8-10]. Έχει επίσης καταδειχθεί από μελέτες της ομάδας μας ότι χαμηλής έντασης μηχανική
διάταση σε ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα (PDL)
οδηγεί σε απευθείας αύξηση της έκφρασης και της
προσδετικής στο DNA ικανότητας του Runx2 [11]. Η
ιδιότητα του μεταγραφικού παράγοντα Runx2 να αποτελεί μόριο κεντρικής σημασίας στην μηχανοεπαγωγική διαδικασία, προάγει την αντίληψη πως η εμβιομηχανική παρέμβαση θα μπορούσε να βοηθήσει στην
ενδυνάμωση των οστών σε οστεοεκφυλιστικές ασθένειες, χωρίς τη δημιουργία παρενεργειών σχετιζόμενων με φαρμακολογικές αγωγές.
O Runx2 αποτελεί ένα θεμελιώδη οστεοειδικό μεταγραφικό παράγοντα. Είναι επίσης σημαντικός κατά
την δημιουργία του υπερτροφικού χόνδρου, ο οποίος
αποτελεί υπόστρωμα για τη δημιουργία του οστεοβλαστικού οστού. Η έκφρασή του είναι απαραίτητη και
επαρκής για την διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών
κυττάρων σε οστεοβλαστικά κύτταρα. Ο Runx2 αποτελεί μέλος της οικογένειας runx, η οποία συνιστά τρία
γονίδια, runx1, runx2 και runx3 (cbfa2, pebp2aB,
AML1-3, αντίστοιχα). Και τα τρία αυτά γονίδια κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που περιέχουν μια περιοχή πρόσδεσης στο DNA και δημιουργούν ετεροδιμερή με τον
μεταγραφικό συνενεργοποιητή πυρηνικό παράγοντα
πρόσδεσης b (Core-binding factor b, Cbfb), επίσης
γνωστό και σαν ενισχυτή του πολυώματος-πρωτεΐνη
πρόσδεσης 2b (polyomavirus enhancer binding protein 2b, Pebp2b). Ο Cbfb δεν προσδένεται απευθείας
στο DNA, αλλά προάγει αλλοστερικά την ικανότητα
πρόσδεσης των πρωτεϊνών Runx στο DNA και αυξάνει
το χρόνο ημίσειας ζωής τους προσφέροντας σταθερότητα ενάντια στην πρωτεολυτική διάσπασή τους από
το σύστημα ουβικουιτίνης-πρωτεασώματος [12].
Ο Runx2 ανακαλύφθηκε ερευνώντας οστεοειδικούς μεταγραφικούς παράγοντες που ρυθμίζουν την
έκφραση της οστεοκαλσίνης, του μόνου γονιδίου που
εκφράζεται αποκλειστικά στους οστεοβλάστες και σε
κανέναν άλλο τύπο κυττάρου που παράγει εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Ο Runx2 δρα ως βασικός ρυθμιστής, ο οποίος προσδένεται στο οστεοβλαστοειδικό
cis-στοιχείο 2 (osteoblast specific element 2, OSE2)
που βρίσκεται στον υποκινητή όλων των γονιδίων που
σχετίζονται με τον οστεοβλάστη. Εκφράζεται πολύ νωρίς κατά την σκελετική ανάπτυξη, εμφανιζόμενος πρωταρχικά στα αναπτυσσόμενα μεσεγχυματικά κύτταρα
των περιοχών που προσδιορίζονται να δημιουργήσουν
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οστό και συνεχίζει κατά την μετ-εμβρυική ζωή, κατά
τη διάρκεια των σταδίων της οστικής δημιουργίας [12].
Η σημαντικότητα του μεταγραφικού παράγοντα
Runx2 στην οστεοβλαστική διαφοροποίηση και ωρίμανση, μελετήθηκε και κατά την άσκηση μηχανικής
δύναμης σε προγονικά οστεοβλαστικά κύτταρα. Συγκεκριμένα, μηχανική διάταση σε ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα (PDL) οδηγεί σε απευθείας αύξηση
της έκφρασης και της προσδετικής στο DNA ικανότητας του Runx2. Η επαγωγή αυτή ξεκινά από την κυτταρική μεμβράνη μέσω των ιντεγκρινών, οι οποίες
αποτελούν τις πρωτεΐνες έναρξης του σήματος, το
οποίο διαπερνά το κυτταρόπλασμα μέσω των μονοπατιών των πρωτεϊνικών κινασών που ενεργοποιούν
το μιτογόνο (Mitogen-activated protein kinases
MAPKs). Συγκεκριμένα η κινάση ρύθμισης των εξωκυττάριων σημάτων (extracellular signal-regulated kinase, ERK1/2) ενεργοποιείται με τρόπο χρονικά εξαρτώμενο και παράλληλο με την αύξηση της προσδετικής στο DNA ικανότητας του Runx2. Η φωσφορυλιωμένη πλέον ΕRK1/2 ενεργοποιεί τον παράγοντα
Runx2 στον πυρήνα, ο οποίος επάγει την οστεοβλαστική διαφοροποίηση [11].
Ο μεταγραφικός παράγοντας NF-κB (Nuclear Factor-κΒ) που σχετίζεται με τη διαδικασία της φλεγμονής,
φαίνεται να επάγεται κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του οστού και να προωθεί το σχηματισμό των
οστεοκλαστών (μέσω του μονοπατιού RANK-RANKL),
διεγείροντας όλες τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις, αλλά, πιθανά, και την οστεοβλαστική διαφοροποίηση μετά από την επίδραση μηχανικής διέγερσης. Κατά γενική ομολογία, ο NF-κΒ συμμετέχει στη ρύθμιση γονιδίων που έχουν κυρίως στόχο την ανοσοδιέγερση
[13]. Διάφοροι παράγοντες όπως κυτταροκίνες, λιποπολυσακχαρίτες (LPS), υπεριώδης ακτινοβολία (Ultraviolet, U.V.), αυξητικοί παράγοντες, ιοί, μηχανικό
στρες κ.ά., μπορούν να αποτελέσουν σήματα για την
ενεργοποίηση του NF-κΒ [14].
Ο NF-κΒ δεν είναι μία μοναδική πρωτεΐνη. Στον άνθρωπο 5 μέλη της οικογένειας των NF-κΒ/Rel πρωτεϊνών έχουν ταυτοποιηθεί. Αυτές είναι οι εξής: c-Rel,
NF-κΒ1 (p50/p105), NF-κΒ (p52/p100), RelA (p65) και
η RelB [14]. Είναι γνωστό, ότι ο NF-κΒ δεν παράγεται
κατά τη διάρκεια μιας ανοσολογικής απόκρισης ή κάποιου βαθμού ενεργοποίησης του κυττάρου, αλλά
προϋπάρχει στο κυτταρόπλασμα ανενεργός. Υπό κανονικές συνθήκες, τα διμερή του NF-κB εντοπίζονται
καθηλωμένα στο κυτταρόπλασμα με την δράση των
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ανασταλτικών πρωτεϊνών IκB (IκBα, IκBβ και IκBε).
Μετά την επίδραση κάποιου ερεθίσματος, οι αναστολείς αυτοί φωσφορυλιώνονται και οδηγούνται σε
πρωτεολυτική αποδόμηση – η διαδικασία εξαρτάται
από το σύμπλοκο των ΙκΒ κινασών (ΙΚΚ) και το μονοπάτι ουβικιτίνης/πρωτεασώματος. Η απομάκρυνση
των αναστολέων μέσω της ουβικιτινυλίωσης οδηγεί
στην ενεργοποίηση και μετατόπιση των διμερών του
NF-κB στον πυρήνα, όπου αναγνωρίζουν θέσεις δέσμευσης πάνω στην αλληλουχία του DNA (κΒ sites)
και επάγουν την έκφραση των γονιδίων-στόχων που
ρυθμίζουν την σύμφυτη και την προσαρμοστική ανοσία, τη φλεγμονή, την αύξηση και την επιβίωση των
κυττάρων [15-17].
Μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδείξεις ότι ο NF-κB
ενεργοποιείται και μετατοπίζεται στον πυρήνα του
οστεοβλαστικού κυττάρου μετά από μηχανικό ερέθισμα [18,19]. Κατ’ επέκταση, υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να επάγει και την έκφραση του οστεοειδικού
γονιδίου runx2.
O στόχος του ερευνητικού αυτού έργου περιλαμβάνει την διερεύνηση και ταυτοποίηση των πιθανών
θέσεων πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα NFκΒ στον υποκινητή του οστεοειδικού γονιδίου runx2
έπειτα από μηχανική διέγερση. Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτή την ερευνητική εργασία, σκοπό
έχουν να βοηθήσουν στην αποκωδικοποίηση της λειτουργίας και ρύθμισης της οστικής ανακατασκευής
και να θέσουν νέα δεδομένα στη θεραπευτική στρατηγική πολλών οστεοεκφυλιστκών ασθενειών.

Υλικά και μέθοδοι
Απομόνωση και καλλιέργεια κυττάρων του περιοδοντικού συνδέσμου (PDL)
Τα PDL κύτταρα απομονώθηκαν από ιστούς του
περιοδοντικού συνδέσμου οι οποίοι εξήχθησαν από
τη ρίζα υγειών δοντιών από δότες ηλικίας μεταξύ 20
και 30 χρονών για λόγους ορθοδοντικής θεραπείας.
Η απομόνωση πραγματοποιήθηκε με απόξεση των
υπολειμμάτων του περιοδοντικού ιστού και τοποθέτηση τους σε τρυβλία με την προσθήκη 5 ml θρεπτικού
υλικού Dulbecco’s Modified Eagle στο οποίο προστέθηκε ορός FBS (10%), μη βασικά αμινοξέα και αντιβιοτικά (1% πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη). Τα ανθρώπινα κύτταρα συνεχίστηκε να καλλιεργούνται στο ίδιο
θρεπτικό υλικό και μετά την πάροδο περίπου δυο
εβδομάδων και ενδιάμεσες αλλαγές σε θρεπτικό υλικό παρατηρήθηκε ανάπτυξη ινοβλαστών περιοδοντι-

κής μεμβράνης (PDL) στις περιφέρειες των υπολειμμάτων του περιοδοντικού ιστού. Η διαδικασία αυτή
συνεχίστηκε και κύτταρα μεταξύ του 5ου και 8ου σταδίου ζωής χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα της μηχανικής διέγερσης. Οι καλλιέργειες συντηρούνταν
στους 37οC σε υγρή ατμόσφαιρα με 5%CO2.

Εφαρμογή μηχανικής δύναμης στα κύτταρα του
περιοδοντικού συνδέσμου
Τα PDL καλλιεργήθηκαν σε ειδικά καλλιεργητικά
τριβλία Lumox Dish σε αναλογία 1:4. Όλα τα πειράματα
πραγματοποιήθηκαν με κύτταρα μεταξύ του 5 και του
8 σταδίου ζωής (passage) αφού είχε πρώτα επιβεβαιωθεί ο οστεοβλαστικός τους χαρακτήρας. Μετά από
24 ώρες οι καλλιέργειες των hPDL κυττάρων υπέστησαν μια διαρκή τάση (stretching) με τη χρήση εδικής
συσκευής. Η βάση των ειδικών αυτών τριβλίων αποτελείται από μια ελαστική, υδρόφιλη και διαπερατή από
αέρια μεμβράνη πολυτετραφθοροαιθυλενίου, η οποία
μπορεί να υποστεί ομοιόμορφη τάση όταν τοποθετείται
επάνω σε μια σφαιροειδή κυρτή επιφάνεια από πλεξιγκλάς [20-23]. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε για
τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους των 6, 12,
24 και 48 ωρών. Ταυτόχρονα επωάστηκαν καλλιέργειες με κύτταρα τα οποία δεν υπέστησαν τάση (unstretched) σαν μάρτυρες (control).

Χρώση με αλκαλική φωσφατάση στα κύτταρα του
περιοδοντικού συνδέσμου και με τη μέθοδο Von
Kossa ως ένδειξη επιμετάλλωσης
Η χρώση με αλκαλική φωσφατάση χρησιμοποιείται
για επιβεβαίωση του οστεοβλαστικού χαρακτήρα των
κυττάρων του περιοδοντικού συνδέσμου. H χρώση
επιτεύχθηκε με το kit ανίχνευσης της Αλκαλικής φωσφατάσης (Αlkaline Phosphatase Detection Kit-Millipore). Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις αποτιτανώσεις που δημιουργούν τα κύτταρα του περιοδοντικού
συνδέσμου, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο Von Kossa.

Απομόνωση κυτοσολικού περιεχομένου
Η απομόνωση του κυτοσολικού και πυρηνικού περιεχομένου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Schreiber [24,25]. Για τον υπολογισμό της ποσότητας του
κυτοσολικού και πυρηνικού περιεχομένου των κυττάρων του περιοδοντικού συνδέσμου χρησιμοποιήθηκε
η υπολογιστική μέθοδος Bradford.
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Αναγνώριση των θέσεων πρόσδεσης του NF-κB στον
υποκινητή του γονιδίου Runx2
Η ύπαρξη των θέσεων πρόσδεσης του NF-κB έχει
διερευνηθεί με τη χρήση του αναλυτικού λογισμικού
Genomatix-sequence analysis software (Genomatix
Software GmbH 1998-2008) το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στο διαδίκτυο (http://www.genomatix.de/products/index.html).
Οι ολιγονουκλεοτιδικές αλληλουχίες που χρησιμοποιήθηκαν ως διερευνητές είναι οι εξής:
Η αλληλουχία του NF-κB/c-Rel (wild-type), 5’-gagcaagggggaaaagccacagtggtaggc-3’ (κορυφαίος κλώνος), η οποία προέρχεται από την περιοχή -131 έως 119 του υποκινητή του ανθρώπινου γονιδίου runx2 και
περιέχει το μοτίβο gggaaaagccaca του NF-κB/c-Rel.
Η αλληλουχία που περιέχει το δεύτερο NF-κB/cRel μοτίβο 5-tggatgccaggaaaggccttaccacaagcc-3 (189…-177) και η τρίτη νουκλεοτιδική αλληλουχία που
περιέχει το τρίτο NF-κB/c-Rel μοτίβο 5-gagtagaaaggaaagccctaactgcagag-3 (-324…-312) ανάμεσα στην
αλληλουχία του υποκινητή του Runx2 γονιδίου.

Επιβεβαίωση της πυρηνικής μετατόπισης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB/c-Rel
H επιβεβαίωση της πυρηνικής μετατόπισης του μεταγραφικού παράγοντα πραγματοποιήθηκε με την τεχνική
του ανoσοστυπώματος κατά Western [26]. Μετά τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό των πρωτεϊνών με την SDSPAGE ακολούθησε ηλεκτρομεταφορά αυτών (transfer)
από το πήγμα διαχωρισμού σε μεμβράνη απλής νιτρικής
κυτταρίνης. Το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε για την
ανίχνευση του μεταγραφικού παράγοντα c-Rel/NFkB
ήταν το c-Rel sc-71 και η αραίωση ήταν 1/200. Το ειδικό
αντίσωμα για την ανίχνευση της ακτίνης ήταν το sc-6895,
goat anti-mouse monoclonal, σε αραίωση 1/200.

Ταυτοποίηση των θέσεων πρόσδεσης του NF-κB στον
υποκινητή του γονιδίου runx2
Η προσδετική ικανότητα του NF-κB υπολογίστηκε
με ανάλυση της μετατόπισης της ηλεκτροφορητικής
κινητικότητας χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο Electrophoretic Mobility Shift Assay Kit, EMSA,
PIERCE Biotechnology.
Επίσης, σημάναμε με βιοτίνη στο 3’ άκρο το τμήμα
του DNA που αντιστοιχεί στη θέση δέσμευσης του υπό
μελέτη μεταγραφικού παράγοντα (π.χ. ΝF-κΒ) ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, Biotin 3’
End DNA Labeling Kit, PIERCE Biotechnology.
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Εικ. 1. A. Χρώση των PDL κυττάρων με ALP. B. Χρώση Von Kossa
σε κύτταρα PDL μετά από 3 εβδομάδες καλλιέργειας.

Ποσοτικοποίηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων
H ποσοτικοποίηση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα Adobe Photoshop CS2.

Aποτελέσματα
Επιβεβαίωση οστεοβλαστικού χαρακτήρα των κυττάρων
με τη μέθοδο της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) και
επιβεβαίωση του φαινομένου της επιμετάλλωσης
(mineralization)
Το οστεογενετικό δυναμικό των συγκεκριμένων
κυττάρων χαρακτηρίζεται και από τα επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης. Στα κύτταρα του περιοδοντικού
συνδέσμου η δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφα-
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Εικ. 2. Α. Ανοσοαποτύπωση της μηχανικής διέγερσης των κυττάρων του περιοδοντικού συνδέσμου για 6, 12 και 24 ώρες. Β. Ανοσοαποτύπωση κατά Western με χρήση αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης NFκB/c-Rel σε δείγματα κυττάρων μαρτύρων (unstretched) και κυττάρων
που έχουν υποστεί μηχανική διέγερση για 6, 12, 24 και 48 ώρες. Β. Έκφραση της πρωτεΐνης ακτίνης στα ίδια δείγματα.

τάσης εντοπίστηκε έπειτα από 5 ημέρες καλλιέργειας.
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η ισχυρή χρώση
της αλκαλικής φωσφατάσης με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. Παρατηρείται χρώση σε ποσοστό κυττάρων άνω του 85% (Εικόνα 1Α).
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των κυττάρων του περιοδοντικού συνδέσμου, είναι και η ικανότητά τους να δημιουργούν οζίδια επιμετάλλωσης (mineralization nodules).
Στα συγκεκριμένα κύτταρα της μελέτης μας εμφανίστηκαν περιοχές εναπόθεσης μετάλλων έπειτα από καλλιέργεια 3 εβδομάδων. Μετά την ακόλουθη χρώση με Von
Kossa, αυτές οι εναποθέσεις μετάλλων ήταν ορατές σαν
άμορφα καφέ-μαύρα ιζήματα (Εικόνα 1Β). Τα ιζήματα
αυτά διακρίνονταν σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση
κυττάρων και εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας.

Ανοσοαποτύπωση κατά Western της πρωτεΐνης
NF-κB/c-Rel
Η έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB
διερευνήθηκε με τις μεθόδους της ηλεκτροφόρησης,

ανοσοαποτύπωσης κατά Western. Με τoν ίδιο τρόπο,
ανιχνεύτηκε και η έκφραση της πρωτεΐνης ακτίνης στα
πειραματικά δείγματα, η οποία χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα ευρήματα. Στις Εικόνες 2Α και 2Β παρουσιάζονται οι ζώνες αμαύρωσης
που εμφανίστηκαν στο φωτογραφικό film κατά την
ECL, οι οποίες αντιστοιχούν στον c-Rel, αφού η προκείμενη μεμβράνη είχε επωασθεί με αντίσωμα ειδικό
για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη.
Στην Εικόνα 2Α παρουσιάζεται η επαγωγή του διμερούς συμπλόκου cRel/p65 σε PDL κύτταρα που
έχουν υποστεί τάση. Η ανάλυση των πυρηνικών και
κυτταρικών εκχυλισμάτων έδειξε μια αύξηση στην έκφραση των επιπέδων της p65, σε συμφωνία με τη
διάρκεια της εφαρμογής του μηχανικού ερεθίσματος.
Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση των επιπέδων του cRel στις 6 και στις 12 ώρες σε μηχανικής διέγερσης
σε ολικά εκχυλίσματα. Στις 24 ώρες η ζώνη του c-Rel
φθάνει στα μικρότερα επίπεδα ανίχνευσης της ανοσοανάλυσης. Ταυτόχρονα εξετάστηκε και η ενεργοποίηση του c-Rel έπειτα από μηχανική διέγερση σε
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Εικ. 3. Η εφαρμογή μηχανικής τάσης στα hPDL κύτταρα επάγει την προσδετική ικανότητα του μεταγραφικού παράγοντα c-Rel (υπομονάδα
του NF-κB) στο DNA. Η μηχανική τάση εφαρμόστηκε στα PDL κύτταρα στις ενδεικνυόμενες χρονικές στιγμές. Απομονώθηκαν τα πυρηνικά
εκχυλίσματα, από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ίσες ποσότητες (10 μg) στις οποίες αναλύθηκε η προσδετική στο DNA δραστηριότητα του
ΝF-κB/c-rel με την τεχνική της EMSA, χρησιμοποιώντας μια βιοτινιλυομένη αλληλουχία που περιέχει την ανθρώπινη c-rel αλληλουχία ως
ανιχνευτή. Η στήλη 0 αναφέρεται σε κύτταρα που δεν έχουν υποστεί τάση αλλά έχουν καλλιεργηθεί υπό τις ίδιες συνθήκες με τα κύτταρα
που έχουν υποστεί τάση για το μέγιστο της εφαρμογής (48 ώρες).

κυτταροπλασματικό εκχύλισμα των PDL κυττάρων σαν
επιβεβαίωση του παραπάνω πειράματος (Εικόνα 2Β).
Με την εφαρμογή μηχανικής δύναμης γίνεται εμφανής η ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα
NF-κB/cRel και η μετατόπισή του στον πυρήνα. Στην
εικόνα φαίνεται η μείωση στην ποσότητα της κυτταροπλασματικής πρωτεΐνης c-Rel (75kD) 6 και 12 ώρες
εφαρμογής μηχανικής τάσης με την τεχνική Western
blot. To αποτέλεσμα ενισχύει την πιθανότητα μετατόπισης της πρωτεΐνης στον πυρήνα, γεγονός που επιβεβαιώνεται στα επόμενα αποτελέσματα.

Μέθοδος μετατόπισης της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας της πρωτεΐνης NF-κB/c-Rel
Στην Εικόνα 3, ανθρώπινα κύτταρα περιοδοντικού
συνδέσμου διεγέρθηκαν μηχανικά για 6, 12, 24, 48
ώρες. Κύτταρα που δεν υπέστησαν μηχανική διέγερση
χρησιμοποιήθηκαν ως θετικοί μάρτυρες της ενεργοποίησης του NF-κΒ. Η ένταση των επαρμάτων στο
φιλμ της αυτοραδιογραφίας υπολογίστηκε με ειδικό
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πρόγραμμα ποσοτικοποίησης για τη σύγκριση της επαγωγής μεταξύ των διαφορετικών τρόπων διέγερσης.
Η πυρηνική μετατόπιση του μεταγραφικού παράγοντα
c-Rel επιβεβαιώνεται και κατά την απομόνωση κυτοπλασματικών πρωτεϊνών, στις οποίες φαίνεται το αντίστροφο αποτέλεσμα με την δοκιμασία αλλαγής της
ηλεκτροφορητικής κινητικότητας.
Η σύγκριση αυτή έδειξε ότι η άσκηση μηχανικής
δύναμης ενεργοποιεί τη μετανάστευση του NF-κΒ από
το κυτταρόπλασμα στον πυρήνα και την επακόλουθη
δέσμευσή του στην αλληλουχία του DNA που αναγνωρίζει. Η ενεργοποίηση του NF-κΒ έπειτα από μηχανική
διέγερση 6 ωρών είναι περίπου 65% μεγαλύτερη από
την απουσία μηχανικής διέγερσης. Μετά το πέρας των
6 ωρών, η επαγωγή του NF-κB επανέρχεται σταδιακά
στα επίπεδα των μαρτύρων. Η ειδικότητα της δέσμευσης του NF-κΒ στην αλληλουχία DNA που αναγνωρίζει
μελετήθηκε όπως έχει προηγουμένως περιγραφεί.
Για την επιβεβαίωση της ειδικότητας της αντίδρασης
πραγματοποιήθηκε ανταγωνιστική αντίδραση με μη
σημασμένο και μη ειδικό ανιχνευτή. Τα αποτελέσματα
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Εικ. 4. Πείραμα ανταγωνιστικής δραστηριότητας με την παρουσία 10, 25 και 50 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση μη σημασμένου c-Rel
ανιχνευτή (στήλες 3-5) και πυρηνικά εκχυλίσματα από hPDL κύτταρα που έχουν υποστεί τάση για 48 ώρες. Στις στήλες 6-8 έχει χρησιμοποιηθεί μη σημασμένος ανιχνευτής της πρωτεΐνης EBNA με 10, 25 και 50 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση καθώς και πυρηνικά εκχυλίσματα
hPDL κυττάρων που έχουν υποστεί τάση για 48 ώρες. Η στήλη 1 και 9 περιέχουν ελεύθερο DNA ανιχνευτή.

φαίνονται στην Εικόνα 4. Τέλος, στην Εικόνα 5 φαίνεται το πείραμα υπερμετατόπισης (supershift) της
EMSA που πραγματοποιήθηκε με πυρηνικά εκχυλίσματα hPDL κυττάρων που έχουν υποστεί τάση για 6
ώρες και στα οποία έχει προστεθεί αντι-c-Rel και αντι-Sp1 αντίσωμα (στήλες 2-6).

Συζήτηση
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε ευρήματα
σύμφωνα με τα οποία ο βασικός ρυθμιστής της διαδικασίας της φλεγμονής, ο NF-κB, αποτελεί μόριο κλειδί
της μηχανικής διέγερσης σε hPDL-οστεοβλαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε
μηχανικές πιέσεις στο φυσικό τους περιβάλλον και
μπορούν να διαφοροποιηθούν, με σκοπό να συμμετάσχουν ενεργά στην αποκατάσταση του περιοδοντικού συνδέσμου (PDL) και την ανάπλαση του περιβάλλοντος οστού. Δείξαμε ότι από ένα φυσικό σήμα όπως
η άσκηση μηχανικής διέγερσης, παρατηρείται μετατό-

πιση του NF-κB στον πυρήνα που συνοδεύεται και από
αύξηση της ικανότητας πρόσδεσής του στο DNA-στόχο
του (τον υποκινητή του γονιδίου Runx2). Τα πειράματα
μας επιβεβαίωσαν καταρχήν την πυρηνική αυτή μετατόπιση του NF-κB έπειτα από μηχανική διέγερση αλλά
επιπλέον και τη χρονική σύμπτωση της επαγωγής του
παράγοντα αυτού με τον Runx2. Πράγματι ο NF-κB
αλλά και ο Runx2 επάγονται στις 6 ώρες της άσκησης
μηχανικής δύναμης, και στη συνέχεια επανέρχονται
στα φυσιολογικά επίπεδα των μαρτύρων.
Η επαγωγή αυτή του μεταγραφικού παράγοντα NFκB μετά από μηχανική διέγερση επιβάλλει τη διερεύνηση του σηματοδοτικού μονοπατιού μέσω του οποίου
πραγματοποιήθηκε αυτή η επαγωγή. Ωστόσο η ενεργοποίηση του NF-κΒ έπειτα από μηχανική διέγερση
δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς και άρα το ποσοστό
επιρροής των κινασών και των μεμβρανικών καναλιών
είναι άγνωστο μέχρι στιγμής.
Η οστεοπόρωση, η πιο κοινή ασθένεια των οστών
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Εικ. 5. Υπερμετατόπιση (supershift) της EMSA που πραγματοποιήθηκε με πυρηνικά εκχυλίσματα hPDL κυττάρων που έχουν υποστεί
τάση για 6 ώρες και στα οποία έχει προστεθεί αντι-c-Rel και αντι-Sp1
αντίσωμα (στήλες 2-6). Το σύμπλοκο πρωτεΐνης-αντισώματοςανιχνευτή (στήλη 3, 5) προέρχεται από την επώαση του πυρηνικού
εκχυλίσματος και του αντισώματος c-Rel (1) και Sp-1 αντίστοιχα και
την έπειτα προσθήκη του ανιχνευτή ενώ στις στήλες 4 και 6 έχει
επωαστεί πρώτα το σύμπλοκο πυρηνικού εκχυλίσματος-ανιχνευτή
και έπειτα προστέθηκε το αντίσωμα c-Rel (2) και Sp-1.

έχει σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση της μηχανομεταγωγής μεταξύ οστεοβλαστών και οστεοκλαστών και η
κλινική εικόνα περιλαμβάνει μείωση της οστικής πυκνότητας, λέπτυνση του οστικού ιστού και αυξημένη
ευαισθησία στα κατάγματα. Ανάλογη οστική απώλεια
είναι δυνατό να προκαλείται από μείωση μηχανικού
φορτίου λόγω παρατεταμένης ανάπαυσης ή λόγω έκθεσης σε μικροβαρύτητα. Σήμερα, η φαρμακολογική
θεραπεία της οστεοπόρωσης περιλαμβάνει τη χορή-
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γηση διφωσφωνικών, επιλεγμένους τροποποιητές των
υποδοχέων των οιστρογόνων, καλσιτονίνης και ανάλογα της παραθυρεοειδούς ορμόνης. Η οστική απώλεια
σε αυτή την κατάσταση μπορεί να μειωθεί ή να ανατραπεί με τη μηχανική διέγερση των οστεοβλαστών.
Επιπρόσθετα, η φυσική άσκηση μπορεί να εμποδίσει
τη μείωση της οστικής πυκνότητας κατά την περίοδο
μετά την εμμηνόπαυση ή κατά τη γήρανση [28].
Η στρατηγικές εφαρμογής της μηχανοδιέγερσης
στους οστεοβλάστες αποδεικνύονται ωφέλιμες και
στην επούλωση των οστικών καταγμάτων. Τα αποτελέσματα της άσκησης φορτίου εξαρτώνται σημαντικά
από τον ρυθμό, τον τρόπο και το μέγεθος του φορτίου,
καθώς επίσης και από το μέγεθος του χάσματος του
κατάγματος. Οι οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα
αποκρίνονται διαφορετικά στα ποικίλα μηχανικά περιβάλλοντα και συνεπώς, η άκαμπτη μονιμοποίηση
των καταγμάτων συνεπάγεται στην άμεση οστική κατασκευή και την οστική γεφύρωση του χάσματος του
κατάγματος, ενώ η εύκαμπτη μονιμοποίηση μπορεί να
συνεπάγεται σε έμμεση επούλωση που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία περιοστεϊκών όζων και ενδοχόνδρινη οστική κατασκευή. Η εφαρμογή κυκλικών
συμπιεστικών μετατοπίσεων είναι δυνατό να ενδυναμώνει την επούλωση μέσω αυξημένης κατασκευής
όζων και γρηγορότερης οστεοποίησης.
Όμως, η περιπλοκότητα των μηχανισμών για την
οστεοβλαστική διαφοροποίηση και τις αλληλεπιδράσεις με τα οστεοκύτταρα και τους οστεοκλάστες, υποδεικνύουν και την ανολοκλήρωτη αποκωδικοποίηση
των σηματοδοτικών μονοπατιών. Συνεπώς, υπάρχει
πληθώρα μορίων των οποίων η δράση πρέπει να ταυτοποιηθεί και να ερμηνευτεί. Οι μηχανισμοί με τους
οποίους τα οστεοκύτταρα αισθάνονται τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά του μηχανικού ερεθίσματος και τα μεταβιβάζουν στους οστεοβλάστες παραμένουν άγνωστοι, όπως και οι μηχανισμοί με τους οποίους οι οστεοβλάστες συντονίζουν την ενεργοποίηση συγκεκριμένων σηματοδοτικών μονοπατιών. Για το λόγο αυτό
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της μοριακής βάσης
της μηχανομεταγωγής στη φυσιολογία του οστού ώστε
να εκτιμηθεί η θεραπευτική στρατηγική που πρέπει να
ακολουθηθεί και να αποφευχθούν οι τυχόν παρενέργειες που παρουσιάζονται με τη χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων.
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Καλοήθεις όγκοι των οστών στα παιδιά
Ι. ΛΥΜΠΑΡΗ
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
Περίληψη
Η διάγνωση ενός όγκου των οστών σε ένα παιδί μπορεί να αποτελέσει πηγή μεγάλου άγχους τόσο για τους γονείς όσο και για τον θεράποντα
ιατρό. Ευτυχώς οι περισσότεροι όγκοι των οστών στα παιδιά είναι καλοήθεις. Αν και υπάρχει μια ποικιλία καλοηθών όγκων των οστών που
επηρεάζουν τους ανώριμους σκελετικά ασθενείς, οι περισσότεροι έχουν τόσο χαρακτηριστική κλινική και ακτινολογική εικόνα που η διάγνωση μπορεί να τεθεί με λογική ακρίβεια χωρίς βιοψία. Εντούτοις, ορισμένοι καλοήθεις όγκοι των οστών μπορούν να χαρακτηρίζονται
από δυνητική κακοήθεια και είναι φρονιμότερο να γίνει επιπρόσθετη εκτίμηση από κάποιον ειδικευμένο στην Ορθοπαιδική Ογκολογία.
Οι εναλλακτικές επιλογές στη θεραπεία εν μέρει σχετίζονται με το στάδιο της βλάβης. Υποτροπές συγκεκριμένων βλαβών μπορεί να είναι
προβληματικές. Με την εξοικείωση με την κλινική εικόνα των πιο συχνών καλοηθών όγκων στα παιδιά, οι ιατροί θα μπορούν να περιορίζουν
φόβους και ανησυχίες, να θέτουν διάγνωση και να κάνουν θεραπευτικές συστάσεις με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο.
Λέξεις κλειδιά: Kαλοήθεις όγκοι, Παιδική ηλικία

Benign bone tumors in children
J. LYMPARI
First Pediatric Department, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece
Summary
The diagnosis of a bone tumor in a child can be a source of great anxiety for the patient, the parents, and the treating physician. Fortunately, most bone tumors in children are benign. Although there are a variety of benign bone tumors that affect skeletally immature
patients, most have such characteristic clinical and radiographic presentations that the diagnosis can be made with reasonable
accuracy without a biopsy. However, some benign bone tumors can simulate a malignant process and may be best handled by
referral to a person trained in orthopaedic oncology for additional evaluation. Treatment alternatives are in part related to the stage
of the lesion. Recurrences of certain lesions, such as aneurysmal bone cysts and osteoblastomas, can be problematic. By becoming
familiar with the presentation of the more common benign bone tumors in children, physicians will be able to alleviate fears, establish
a diagnosis, and make treatment recommendations in the most effective manner.
Keywords: Benign bone tumors, Childhood

Εισαγωγή
Η πραγματική επίπτωση των καλοηθών όγκων των
οστών στα παιδιά είναι άγνωστη. Τα περισσότερα από
τα δεδομένα που αφορούν στην επίπτωση των καλοηθών όγκων των οστών βασίζονται σε υλικό σειρών
από βιοψίες ή θεραπευμένων βλαβών. Επιπλέον πολλοί καλοήθεις όγκοι των οστών στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διαγιγνώσκονται ακτινογραφικά και ποτέ
δεν απαιτούν επιπρόσθετη θεραπεία. Ο Codman, ο
οποίος πρώτος αναγνώρισε την σπανιότητα των όγκων των οστών δημοσίευσε αντίστοιχη καταγραφή
και μελέτη αυτών [1]. Παρόμοιες σειρές που ακολού-

θησαν δημιούργησαν τη βάση με την οποία εκτιμάται
η επίπτωση των όγκων [2].
Σαν ομάδα οι καλοήθεις όγκοι των οστών στα παιδιά αντιπροσωπεύουν ένα ετερογενές μείγμα βλαβών. Εντούτοις οι περισσότερες καλοήθεις βλάβες
έχουν ειδική και χαρακτηριστική κλινική και ακτινολογική εικόνα. Τα ινώδη ελλείμματα του φλοιού και
τα εγχονδρώματα είναι συνήθως ασυμπτωματικά και
ανακαλύπτονται μόνο ως τυχαίο εύρημα. Σε αντίθεση,
το οστεοειδές οστέωμα και οι ανευρυσματικές κύστεις των οστών συνήθως συνοδεύονται από συμπτώματα άλγους τα οποία ωθούν τον ασθενή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Άλλοι όγκοι μπορεί να προOστούν 49
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βάλλουν ως μάζα (π.χ. οστεοχόνδρωμα) ή ως παθολογικό κάταγμα (π.χ. μονόχωρη οστική κύστη) [3,4].
Η φυσική πορεία αυτών των όγκων της παιδικής
ηλικίας καθώς και οι ανάγκες για θεραπεία ποικίλουν.
Κάποιες βλάβες, όπως τα ινώδη ελλείμματα του φλοιού συνήθως δεν απαιτούν θεραπεία, ενώ άλλες βλάβες όπως η ανευρυσματική κύστη, το χονδροβλάστωμα και το οστεοβλάστωμα συνήθως απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση και μπορεί να είναι επιρρεπείς σε
τοπική υποτροπή. Επιπλέον άλλες (π.χ. ιστιοκύττωση
Langerhans και οστεοειδές οστέωμα) παρουσιάζουν
μια πιο απρόβλεπτη πορεία και μπορεί είτε να λυθούν
αυτόματα είτε να χρειαστούν θεραπεία.
Εκτός από τις εμφανείς διαφορές των διαφόρων
καλοηθών όγκων των οστών που προσβάλλουν τα παιδιά, η διάγνωση καθενός από αυτούς τους όγκους
μπορεί συχνά να τεθεί με βάση τη χαρακτηριστική κλινική και ακτινολογική εικόνα. Είναι σημαντικό ο Ορθοπαιδικός να μπορεί να αναγνωρίσει τους πιο κοινούς καλοήθεις όγκους των οστών στα παιδιά ώστε
να αποφεύγεται άσκοπη βιοψία, να μπορούν να ανακουφιστούν οι φόβοι και να μπορούν να γίνονται οι
κατάλληλες συστάσεις για θεραπεία.

Ταξινόμηση
Η σταδιοποίηση των καλοηθών όγκων γίνεται σύμφωνα με την ακτινολογική τους εικόνα και την εμφανή
κλινική συμπεριφορά. Το σύστημα σταδιοποίησης της
Εταιρίας Μυοσκελετικών Όγκων (Musculoskeletal Tumor Society - MSTS) για τις συγκεκριμένες βλάβες,
περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο στάδιο 1 οι βλάβες είναι
στατικές, μη εμφανείς οι οποίες τυπικά αυτοιώνται.
Στο στάδιο 2 οι βλάβες είναι ενεργείς αλλά παραμένουν μέσα στα όρια των οστών και σχετίζονται με καταστροφή των οστών ή αναδιαμόρφωση. Στο στάδιο
3 οι βλάβες είναι ενεργείς και τοπικά επιθετικές με
τάση να επεκταθούν πέρα από τον φλοιό στους πέριξ
μαλακούς ιστούς.
Η εκτίμηση του σταδίου είναι χρήσιμη όχι μόνο για
να τεκμηριώσει τη διάγνωση αλλά και για να γίνει ο
κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός. Οι βλάβες του
σταδίου 1 συνήθως δεν απαιτούν χειρουργική παρέμβαση και μπορούν να παρακολουθούνται περιοδικά
για να επιβεβαιώνεται ότι η βλάβη είναι στατική. Οι
βλάβες του σταδίου 2 μπορεί να χρειαστούν παρέμβαση αν προκαλούν δομική/στηρικτική αδυναμία ή είναι σοβαρά συμπτωματικές. Η φύση της παρέμβασης
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβα50 Oστούν

νομένων του ειδικού τύπου του όγκου, της εντόπισής
του και της ηλικίας του ασθενούς. Οι βλάβες του σταδίου 3 συνήθως απαιτούν χειρουργική θεραπεία. Στις
περισσότερες περιπτώσεις συστήνονται επεμβάσεις
διαμέσου της βλάβης αλλά μπορεί να απαιτηθεί ενίσχυση με επιπρόσθετους τρόπους θεραπείας. Μη
ολοκληρωμένη ή ανεπαρκής θεραπεία μπορεί να
ωθήσει τέτοιες βλάβες σε τοπική υποτροπή.

Κλινική εικόνα
Η παραπομπή ενός παιδιού με καλοήθη όγκο των
οστών σε Ορθοπαιδικό επισπεύδεται συνήθως από
την ανεύρεση μιας οστικής βλάβης ως τυχαίο εύρημα
σε ακτινογραφία μετά από τραυματισμό ή εξαιτίας της
έναρξης σημείων ή συμπτωμάτων όπως άλγος, ψηλαφητή μάζα ή ένα παθολογικό κάταγμα. Δεν υπάρχει
μία χαρακτηριστική εικόνα για όλους τους καλοήθεις
όγκους των οστών αλλά μπορεί να υπάρχει μια πολύ
χαρακτηριστική εικόνα για έναν δεδομένο τύπο όγκου, συνήθως ένα ειδικό σύνολο σημείων, συμπτωμάτων και ακτινολογικών ευρημάτων. Σε σπάνια παραδείγματα ένας καλοήθης όγκος μπορεί να είναι η
αρχική εκδήλωση μιας συστηματικής νόσου όπως στο
σύνδρομο Albright και στην ιστιοκύττωση Langerhans.
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να προσομοιάζει με μια
κακοήθη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπο άγχος και διαγνωστικές εξετάσεις [5].

Άλγος
Όποτε ένα παιδί διαμαρτύρεται για μυοσκελετικό
άλγος ο θεράπων πρέπει να εξετάζει τη φύση και την
εντόπιση του πόνου, τη διάρκεια των συμπτωμάτων
καθώς και κάθε παράγοντα που προκαλεί επίταση ή
ύφεση των συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα του παιδιού
συχνά αποδίδονται αρχικά σε «άλγη ανάπτυξης» ή σε
μη γνωστό τραυματισμό. Αυτό πράγματι συμβαίνει
όταν δεν λαμβάνονται ακτινογραφίες ή είναι χαμηλής
ποιότητας ή διαλάθουν ορθής διάγνωσης. Η πιθανότητα ενός καλοήθους όγκου των οστών πρέπει πάντα
να περιλαμβάνεται στην διαφορική διάγνωση ανεξήγητων μυοσκελετικών αλγών στα παιδιά.
Οι καλοήθεις όγκοι των οστών μπορεί να είναι μια
πηγή άλγους χωρίς υποκείμενο κάταγμα αναλόγως
με τον τύπο του όγκου, το μέγεθος και την εντόπιση.
Οι όγκοι που εμφανίζονται συνήθως με εντοπισμένο
άλγος περιλαμβάνουν την ανευρυσματική κύστη, την
ιστιοκύττωση Langerhans (παλαιότερα γνωστή ως ηωσινόφιλο κοκκίωμα), το οστεοβλάστωμα και το οστε-
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οειδές οστέωμα. Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με δομική αδυναμία στο πάσχον οστό ή στην περίπτωση του οστεοειδούς οστεώματος, σε υψηλές τοπικές συγκεντρώσεις προσταγλανδινών μέσα στον όγκο. Ακόμα και βλάβες του ινώδους ιστού της μετάφυσης μπορεί να γίνουν επώδυνες αν μεγαλώσουν αρκετά ώστε να καταστρέφουν την οστική δομή και ακεραιότητα. Άλλοι τυπικά ασυμπτωματικοί όγκοι όπως
το οστεοχόνδρωμα μπορεί να είναι συμπτωματικοί λόγω δευτερευόντων αιτιών όπως το κάταγμα, υποτροπιάζον τραύμα και τοπικό ερεθισμό από περιβάλλουσες δομές (τένοντας, μυς, αρτηρία ή νεύρο). Όταν το
άλγος που σχετίζεται με οστεοχόνδρωμα είναι αποτέλεσμα μηχανικού ερεθισμού τα συμπτώματα εντοπίζονται στη θέση του όγκου και τυπικά επιδεινώνονται
από συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Από την άλλη, μπορεί να προκαλέσουν σημαντικό
πόνο όταν επηρεάζουν παρακείμενο νεύρο. Ένα οστεοχόνδρωμα που περιλαμβάνει το εγγύς άκρο της περόνης μπορεί να πιέζει το κοινό περονιαίο νεύρο.
Ομοίως οστεοβλάστωμα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εκδηλώνεται ως πόνος στο κάτω άκρο, μιμούμενο πάθηση μεσοσπονδυλίου δίσκου, ή ως σκολίωση. Το μέγεθος και η εντόπιση του όγκου μπορεί επίσης να είναι παράγοντες για το εάν ή όχι ο όγκος μπορεί να γίνει συμπτωματικός. Η ινώδης δυσπλασία και
το μη οστεοποιό ίνωμα είναι συνήθως ασυμπτωματικές βλάβες, εκτός αν λάβουν μεγάλες διαστάσεις
ώστε να εξασθενίσουν το οστό και να προκαλέσουν
μικροκατάγματα τα οποία προκαλούν συμπτώματα.
Ο χαρακτήρας του άλγους μπορεί να κατευθύνει
στη διάγνωση. Το ιστορικό άλγους για εβδομάδες ή
μήνες, το οποίο επιδεινώνεται τη νύχτα και ανακουφίζεται με ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη,
χαρακτηρίζει τόσο συχνά το οστεοειδές οστέωμα που
είναι σχεδόν διαγνωστικό. Όταν ο γιατρός λαμβάνει
τέτοιο ιστορικό η υποψία ενός οστεοειδούς οστεώματος πρέπει να είναι ισχυρή ακόμα και αν οι αρχικές
ακτινογραφίες της περιοχής αδυνατούν να αποκαλύψουν μια αδρή βλάβη. Χαρακτηριστική είναι η αντανάκλαση του πόνου προς το γόνατο, όταν η συγκεκριμένη βλάβη εντοπίζεται στην περιοχή του ισχίου.
Ο συνδυασμός ισχυρής υποψίας ενός μικρού όγκου
και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού θα πρέπει να οδηγούν το θεράποντα σε σπινθηρογράφημα οστών ή/και
ακτινογραφίες ισχίου όταν οι ακτινογραφίες γόνατος
αποτύχουν να αποκαλύψουν την αιτία των συμπτωμάτων του ασθενούς [6].

Ψηλαφητή μάζα
Ο πιο συχνός καλοήθης όγκος των οστών που προβάλει ως ψηλαφητή μάζα σε ένα αναπτυσσόμενο παιδί
είναι το οστεοχόνδρωμα. Η μάζα που σχετίζεται με
μια τέτοια βλάβη, είναι σταθερή και ακίνητη και μπορεί
να είναι μαλακή. Η φυσική εξέταση μπορεί να προσδιορίσει αν η μάζα έχει οστική προέλευση. Στην περίπτωση ενός μισχωτού οστεοχονδρώματος, είναι ίσως
σχετικά εύκολο να εκτιμήσει κανείς ότι εξορμάται από
οστό. Όταν το οστεοχόνδρωμα έχει ευρεία βάση και
είναι χωρίς μίσχο μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει
διάκριση αν η μάζα προέρχεται από το υποκείμενο
οστό. Αυτός ο τύπος βλάβης μπορεί να φαίνεται ότι
εκτείνεται στο οστό, όπως στην περίπτωση της μονόχωρης οστικής κύστης, της ινώδους δυσπλασίας ή
στην περίπτωση ανευρυσματικής κύστης.
Οι γονείς και το παιδί συχνά είναι ανίκανοι να παρέχουν ένα ιστορικό ανάπτυξης της βλάβης αν αυτή
έχει παρατηρηθεί πρόσφατα. Εντούτοις μπορεί να είναι ικανοί να δώσουν ένα ιστορικό πρόσφατης σκελετικής ανάπτυξης ή ενός οικογενειακού μοντέλου
κληρονομικότητας. Ο ιατρός πρέπει να εξετάσει τον
ασθενή προσεκτικά, ψάχνοντας για οστικές μάζες ή
γωνιώδεις παραμορφώσεις των άκρων για να εκτιμηθεί αν ο ασθενής έχει πολλαπλά οστεοχονδρώματα.
Οι μεμονωμένες εξοστώσεις υπερτερούν των πολλαπλών κληρονομικών εξοστώσεων τουλάχιστον 10:1.
Ένας αυτοσωματικός επικρατούν τύπος μεταβίβασης
εμφανίζεται στο 70% των ασθενών με πολλαπλά οστεοχονδρώματα. Μετά από τη λήψη ιστορικού και την
κλινική εξέταση, πρέπει να ληφθούν απλές ακτινογραφίες της προσβαλλόμενης περιοχής [7,8].

Παθολογικό κάταγμα
Ορισμένοι καλοήθεις όγκοι των οστών υποδιαγιγνώσκονται μέχρις ότου προσβάλλουν δομικά το οστό σε
τέτοιο σημείο ώστε να υποστεί κάταγμα. Οι όγκοι που
μπορεί να προβάλλουν με παθολογικό κάταγμα συνήθως αναπτύσσονται βραδέως και εξασθενούν το οστό
(σταδίου 2 βλάβες). Οι πιο συνήθεις περιλαμβάνουν
τη μονόχωρη οστική κύστη, την ινώδη δυσπλασία και
το μη οστεοποιό ίνωμα. Περίπου 50% των μονόχωρων
οστικών κύστεων πρωτοδιαγιγνώσκονται μετά από παθολογικό κάταγμα. Λιγότερο πιθανό να εκδηλωθούν
ευθύς εξαρχής με παθολογικό κάταγμα είναι οι πιο
επιθετικοί καλοήθεις όγκοι όπως οι ανευρυσματικές
κύστεις των οστών οι οποίες έχουν την τάση να προκαλούν συμπτώματα άλγους νωρίτερα από κάταγμα.
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Εικ. 1. Α) Ινώδες έλειμμα του φλοιού. Ονομάζεται έτσι όταν η βλάβη είναι μικρή (<2 εκ.). Δυνατόν να είναι υποπεριοστικό ή μέσα στο
φλοιό. Β) Μη οστεοποιούμενο ίνωμα. Ο όρος χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες βλάβες. Επεκτείνεται και προς τη μυελική κοιλότητα.

Επομένως όταν ένα παιδί προσέρχεται με παθολογικό
κάταγμα, πρέπει να λαμβάνεται ένα λεπτομερές ιστορικό για τα προηγηθέντα συμπτώματα [9].

Τυχαίο εύρημα
Πολλοί καλοήθεις όγκοι των οστών στα παιδιά ανακαλύπτονται ως τυχαίο εύρημα σε ακτινογραφίες ή σπινθηρογραφήματα που πραγματοποιήθηκαν για άλλους λόγους. Οι ιατροί που δεν είναι εξοικειωμένοι με την κλινική
και ακτινολογική εικόνα των καλοηθών όγκων των οστών
συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία να διαβεβαιώσουν με
ακρίβεια τον ασθενή και τους γονείς ότι η βλάβη είναι καλοήθης, γεγονός που οδηγεί σε άγχος, πολλαπλές απεικονιστικές εξετάσεις, ακόμα και βιοψία. Είναι υποχρέωση
του Ορθοπαιδικού να είναι ικανός να αναγνωρίζει την καλοήθη φύση της βλάβης και να διαβεβαιώσει ότι ο όγκος
δεν είναι απειλητικός για τη ζωή του ασθενούς.
Οι καλοήθεις όγκοι των οστών που τείνουν να ανακαλύπτονται τυχαία είναι συνήθως σταδίου 1 ή σταδίου 2. Οι όγκοι σταδίου 3 συχνά εκδηλώνονται με πόνο
πριν ανακαλυφθούν ακτινολογικά. Καλοήθεις όγκοι
που γενικά είναι ασυμπτωματικοί αλλά παρουσιάζουν
αυξημένη δραστηριότητα στο σπινθηρογράφημα
οστών περιλαμβάνουν την ινώδη δυσπλασία, τις παθήσεις του ινώδους συνδετικού ιστού των οστών και
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το εγχόνδρωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι απλές
ακτινογραφίες της προσβληθείσας περιοχής και η
γνώση ότι οι καλοήθεις βλάβες (ειδικά του σταδίου 2
βλάβες) μπορεί να είναι ενεργείς στο σπινθηρογράφημα οστών είναι αυτά που χρειάζεται ο ιατρός για
να διαβεβαιώσει ότι η βλάβη είναι πιθανότατα καλοήθης. Άλλοι καλοήθεις όγκοι των οστών που μπορεί να
είναι ενεργείς στο σπινθηρογράφημα οστών περιλαμβάνουν την ανευρυσματική οστική κύστη και το οστεοειδές οστέωμα. Εντούτοις καθώς οι δύο αυτοί όγκοι
συνδυάζονται συχνά με άλγος, οι περισσότεροι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια πριν η βλάβη ανευρεθεί ακτινολογικά. Επειδή οι καλοήθεις όγκοι ανακαλύπτονται ως τυχαίο εύρημα συνεπάγεται ότι πολλοί
άλλοι παραμένουν αδιάγνωστοι (Εικόνα 1).

Απεικονιστικά ευρήματα
Η πιο χρήσιμη απεικονιστική εξέταση για την εκτίμηση ενός όγκου των οστών είναι η απλή ακτινογραφία.
Τουλάχιστον λήψεις δύο επιπέδων (κατά μέτωπο και
πλάγια) επικεντρωμένες στη βλάβη πρέπει να ληφθούν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι απλές ακτινογραφίες,
σε συνδυασμό με το κλινικό ιστορικό είναι τα μόνα που
απαιτούνται για να τεθεί η σωστή διάγνωση.

Καλοήθεις όγκοι των οστών στα παιδιά

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξονική τομογραφία
και λιγότερο συχνά η μαγνητική τομογραφία μπορεί
να φανούν χρήσιμες στην εκτίμηση συγκεκριμένων
βλαβών. Το σπινθηρογράφημα οστών με τεχνήτιο χρησιμοποιείται για να εκτιμηθούν άλλες θέσεις πιθανής
οστικής συμμετοχής σε καταστάσεις που μπορεί να είναι πολυοστικές όπως η ινώδης δυσπλασία, το πολλαπλό εγχόνδρωμα και η ιστιοκύττωση Langerhans [10].

Απλή ακτινογραφία
Η απλή ακτινογραφία είναι η πιο χρήσιμη απεικονιστική εξέταση για να τεθεί η διάγνωση όταν υπάρχει
υποψία όγκου των οστών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ειδική διάγνωση μπορεί να τεθεί χωρίς επιπλέον
απεικονιστικές εξετάσεις. Οι σημαντικοί παράγοντες
που συνήθως μπορούν να ληφθούν από ανασκόπηση
των ακτινογραφιών και είναι χρήσιμοι στο να περιοριστεί η διαφορική διάγνωση είναι η εντόπιση του όγκου
(πλατύ έναντι μακρού οστού), το τμήμα του οστού (επίφυση, μετάφυση ή διάφυση), τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης της βλάβης (όπως καθορίζονται από τα όρια
του όγκου και την παρουσία ή απουσία αντίδρασης
του περιόστεου) και την παρουσία ή απουσία επασβεστώσεων στον όγκο [11].
Η μονόχωρη (απλή) οστική κύστη, το εγχόνδρωμα,
το οστεοβλάστωμα και το μη οστεοποιό ίνωμα έχουν
προτίμηση σε ορισμένα οστά. Οι μονόχωρες οστικές
κύστεις είναι πιο πιθανό να συμβούν στο εγγύς βραχιόνιο και στο εγγύς μηριαίο. Αυτές οι θέσεις αποτελούν το 80-90% των περιπτώσεων. Τα οστεοβλαστώματα έχουν προτίμηση στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης. Τα μη οστεοποιά ινώματα απαντώνται
συχνότερα στο άπω μηριαίο και στην εγγύς κνήμη.
Οι περισσότεροι καλοήθεις όγκοι στα παιδιά προσβάλλουν τις μεταφύσεις των μακρών οστών. Αυτό
ισχύει για το οστεοειδές οστέωμα, το οστεοχόνδρωμα,
το εγχόνδρωμα, το χονδρομυξοειδές ίνωμα, την ινώδη δυσπλασία, το μη οστεοποιό ίνωμα, τη μονόχωρη
οστική κύστη και την ανευρυσματική κύστη. Η ιστιοκύττωση Langerhans έχει προτίμηση στα πλατέα οστά,
όπου περίπου το 70% αυτών των βλαβών συμβαίνουν
στο κρανίο, τη γνάθο, την σπονδυλική στήλη, τα οστά
της λεκάνης και τις πλευρές. Σπάνια προσβάλει τα
οστά της άκρας χειρός και του ποδός. Σε αντίθεση
το οστεοχόνδρωμα και το χονδροβλάστωμα προσβάλλουν τα πλατέα οστά στο 10% μόνο των περιπτώσεων.
Η ινώδης δυσπλασία μπορεί να προσβάλλει κάθε μακρύ οστό καθώς και τις πλευρές και το κρανίο. Συμ-

μετοχή της σπονδυλικής στήλης, της λεκάνης, της
ωμοπλάτης των χεριών ή των ποδιών είναι σπάνια [12].
Το τμήμα του οστού που συμμετέχει αποτελεί επίσης παράγοντα. Οι περισσότεροι όγκοι των οστών βρίσκονται στη μετάφυση ή τη διάφυση. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί το χονδροβλάστωμα. Περισσότερα από 95% όλων των χονδροβλαστωμάτων εντοπίζονται στην επίφυση. Έτσι όταν η βλάβη εντοπίζεται στην επίφυση ενός μακρού οστού, ειδικά στο εγγύς
βραχιόνιο, η διάγνωση του χονδροβλαστώματος πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή. Στην περίπτωση αυτή
η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το γιγαντοκυτταρικό όγκο, την οστεομυελίτιδα και το εγχόνδρωμα.
Βλάβες που τείνουν να εντοπίζονται περιλαμβάνουν
το οστεοχόνδρωμα, το εγχόνδρωμα, το οστεοβλάστωμα και την ανευρυσματική κύστη. Λίγοι καλοήθεις όγκοι των οστών αναπτύσσονται τυπικά στη διάφυση. Το
οστεοειδές οστέωμα και η ιστιοκύττωση Langerhans
είναι πολύ πιο συχνά σε αυτή τη θέση.
Ορισμένοι όγκοι επεκτείνονται πέραν της αρχικής
θέσης προτίμησής. Η ινώδης δυσπλασία μπορεί να περιλαμβάνει την μετάφυση ή/και τη διάφυση ενός δεδομένου οστού. Ομοίως οι μονόχωρες οστικές κύστεις
θεωρείται ότι ξεκινούν από τη μετάφυση αλλά μεταναστεύουν πέρα από την επίφυση καθώς το οστό υφίσταται κατά μήκος αύξηση, έτσι ώστε μπορεί να εντοπίζονται στη διάφυση όταν τελικά ανακαλύπτονται.
Η εντόπιση του όγκου πρέπει να διευκρινίζεται αν
είναι στο φλοιό ή στο μυελό. Οι ενδομυελικές βλάβες
θα πρέπει περαιτέρω να χαρακτηριστούν ως κεντρικές
ή έκκεντρες. Οι όγκοι που έχουν τη βάση τους στον
φλοιό περιλαμβάνουν το οστεοχόνδρωμα και το οστεοειδές οστέωμα. Οι όγκοι που τείνουν να εντοπίζονται
κεντρικά στο μυελικό τμήμα του οστού περιλαμβάνουν
το εγχόνδρωμα, την ινώδη δυσπλασία και τη μονόχωρη οστική κύστη. Οι έκκεντρες μυελικές βλάβες περιλαμβάνουν το μη οστεοποιό ίνωμα, το χονδρομυξοειδές ίνωμα και την ανευρυσματική κύστη.
Οι καλοήθεις όγκοι των οστών μπορεί να προσβάλουν τη σπονδυλική στήλη, αν και αυτό δε συμβαίνει
συχνά. Τα παιδιά με συμμετοχή των σπονδύλων μπορεί
να παρουσιάσουν ραιβόκρανο ή σκολίωση με ή χωρίς
πόνο. Ειδικά το καλόηθες οστεοβλάστωμα έχει προτίμηση στη σπονδυλική στήλη, με συχνότητα που φθάνει
το 40% όλων των οστεοβλαστωμάτων. Από την άλλη,
το 10% όλων των οστεοειδών οστεωμάτων, εντοπίζονται στη σπονδυλική στήλη και το ιερό οστό. Άλλες βλάβες που μπορεί να περιλαμβάνουν την σπονδυλική
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στήλη είναι η ιστιοκύττωση Langerhans, το οστεοχόνδρωμα και η ανευρυσματική οστική κύστη [13].
Οι απλές ακτινογραφίες μπορούν να παρέχουν στοιχεία για το στάδιο και επομένως την βιολογική συμπεριφορά μιας βλάβης. Τρία ακτινολογικά πρότυπα έχουν
περιγραφεί από τους Madewell και συν. [14]: γεωγραφικό (geographic), σκωροφαγωμένο (moth-eaten), διεισδυτικό (permeative). Αυτά τα πρότυπα καταστροφής
αντιπροσωπεύουν αύξοντες ρυθμούς ανάπτυξης, από
τον αργό στο γεωγραφικό πρότυπο στο ταχύ στο διεισδυτικό πρότυπο. Το πιο συνηθισμένο πρότυπο που
απαντάται στις καλοήθεις βλάβες είναι το γεωγραφικό
με έναν τυπικά αργό ρυθμό ανάπτυξης. Σε αντίθεση,
οι περισσότεροι πρωτογενείς κακοήθεις όγκοι των
οστών στα παιδιά έχουν ακτινολογικά ένα διεισδυτικό
πρότυπο. Υπάρχει ωστόσο μία αλληλεπικάλυψη. Δεν
είναι όλοι οι καλοήθεις όγκοι με γεωγραφική εμφάνιση
και δεν είναι όλοι οι κακοήθεις διεισδυτικοί. Η ιστιοκύττωση Langerhans μπορεί να προσομοιάζει σε μια επιθετική κακοήθη βλάβη ακτινολογικά.
Οι γεωγραφικές βλάβες μπορεί να χαρακτηρίζονται
από σκληρία στα όριά τους. Τα σκληρυντικά όρια σχετίζονται με βλάβες, όπως η ινώδης δυσπλασία, το χονδρομυξοειδές ίνωμα και περιστασιακά το χονδροβλάστωμα. Η απουσία σκληρυντικού ορίου είναι ενδεικτική
αυξανόμενου ρυθμού ανάπτυξης. Οι όγκοι που μπορεί
να εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνουν
την ινώδη δυσπλασία, την ανευρυσματική οστική κύστη, το χονδροβλάστωμα και περιστασιακά το χονδρομυξοειδές ίνωμα. Εντούτοις υπάρχει αξιοσημείωτη αλληλεπικάλυψη στην ακτινολογική εικόνα και τη βιολογική δραστηριότητα ορισμένων όγκων. Το χονδροβλάστωμα και η ινώδης δυσπλασία για παράδειγμα μπορεί
να είναι είτε ανενεργείς είτε ενεργείς βλάβες. Επιπρόσθετα της διάγνωσης το πρότυπο του οστού παρέχει
πληροφορίες για το αν θα απαιτηθεί παρέμβαση. Στην
περίπτωση της ινώδους δυσπλασίας ένα σκληρυντικό
όριο υποδηλώνει ότι η βλάβη είναι ανενεργής και είναι
λιγότερο πιθανό να εξελιχθεί συγκριτικά με μια παρόμοια βλάβη χωρίς σκληρυντικό όριο.
Τέλος, η ύπαρξη επασβέστωσης μπορεί να παρέχει
σημαντικές πληροφορίες για τον τύπο του ιστού του όγκου. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στο χονδροβλάστωμα, το εγχόνδρωμα και το χονδρομυξοειδές ίνωμα. Αν
και η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία
είναι πιο ευαίσθητες για την ανίχνευση χόνδρου μέσα
σε έναν οστικό όγκο από την απλή ακτινογραφία, συνήθως δεν είναι απαραίτητες για να τεθεί η διάγνωση [15].
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Σπινθηρογράφημα οστών
Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος οστών με τεχνήτιο στην εκτίμηση των παιδιών με καλοήθεις όγκους είναι είτε να βοηθήσει στη διευκρίνιση της ακριβούς θέσης μιας μικρής επώδυνης βλάβης σε μια περιοχή με σύνθετη ανατομία (π.χ. οστεοειδές οστέωμα)
ή να εκτιμήσει το παιδί για σε περιπτώσεις βλαβών
που μπορεί να εντοπίζονται σε περισσότερες θέσεις,
όπως η ινώδης δυσπλασία και το πολλαπλό εγχόνδρωμα. Η εντόπιση μικρών βλαβών στη σπονδυλική
στήλη, στη λεκάνη ή τις πλευρές συχνά επιτυγχάνεται
με σπινθηρογράφημα οστών με τεχνήτιο.
Ασθενείς με ιστιοκύττωση Langerhans πρέπει να
εκτιμώνται για πολλαπλές οστικές εντοπίσεις αλλά το
σπινθηρογράφημα οστών δεν είναι αξιόπιστο καθώς
ορισμένες βλάβες μπορεί να παρουσιάζουν αυξημένη
δραστηριότητα ενώ άλλες όχι. Έτσι το σπινθηρογράφημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβοηθητικό
στην περίπτωση διαφορικής διάγνωσης μεταξύ ενός
κακοήθους όγκου, που απεικονίζεται ως ενεργός, και
της ιστιοκύττωσης Langerhans που μπορεί να μην είναι ενεργή. Αν η βλάβη δεν παρουσιάζει αυξημένη
δραστηριότητα στο σπινθηρογράφημα η διάγνωση της
ιστιοκύττωσης Langerhans πρέπει να λαμβάνεται έντονα υπόψη. Στην τελευταία περίπτωση, προκειμένου
να τεθεί με ακρίβεια η διάγνωση, μπορεί να απαιτηθεί
βιοψία [16].

Αξονική τομογραφία
Η αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται καλύτερα
ως επιπρόσθετη εξέταση μετά την απλή ακτινογραφία
για σκοπούς σταδιοποίησης και προεγχειρητικού σχεδιασμού παρά ως διαγνωστικό εργαλείο. Θα πρέπει
να προτιμάται της μαγνητικής τομογραφίας επειδή ο
καθορισμός της αρχιτεκτονικής των οστών είναι πρωταρχικής σημασίας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση της έκτασης της διαταραχής του φλοιού λόγω
ενεργών ή επιθετικών όγκων, όπως η ανευρυσματική
κύστη, η ινώδης δυσπλασία και το εγχόνδρωμα. Αν
και καμιά απεικονιστική μέθοδος δεν μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο παθολογικού κατάγματος, η αξονική τομογραφία μπορεί με περισσότερη ακρίβεια να
εκτιμήσει την ακεραιότητα του φλοιού συγκριτικά με
την απλή ακτινογραφία. Στις περιπτώσεις στις οποίες
υπάρχει ανησυχία για επικείμενο κάταγμα ή υπάρχει
ήδη κάποιο μικροκάταγμα, η ακεραιότητα του φλοιού
εκτιμάται καλύτερα με αξονική τομογραφία. Μπορεί
επίσης μπορεί να έχει ένδειξη όταν ένας όγκος που
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περιλαμβάνει τις πλευρές, την σπονδυλική στήλη ή
την λεκάνη δεν μπορεί επαρκώς να απεικονιστεί με
απλή ακτινογραφία λόγω ανατομικών παραγόντων.
Η αξονική τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην
εντόπιση της φωλεάς (nidus) ενός οστεοειδούς οστεώματος. Η φωλεά αποτελεί μια στρογγυλή αραιωτική
σκίαση διαμέτρου 0.5-1 εκατοστό συχνά με πυκνωτική
κεντρική κηλίδα, που περιβάλλεται στα μακρά οστά
από χαρακτηριστική αντιδραστική σκλήρυνση με ατρακτοειδή μορφή. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι στα
σπογγώδη οστά, καθώς και στις επιφύσεις λείπει η αντιδραστική σκλήρυνση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον
προεγχειρητικό σχεδιασμό όταν η φωλεά εντοπίζεται
σε υποπεριοστική θέση. Σε σπάνιες περιπτώσεις ένα
οστεοχόνδρωμα μπορεί να φαίνεται ότι εξορμάται
απευθείας από τον φλοιό του οστού παρά να περιλαμβάνει ανάμικτα στοιχεία του μυελού του πάσχοντος οστού και του όγκου. Όταν απαντάται αυτή η περίπτωση η βλάβη πρέπει να διαχωριστεί από ένα παραοστικό οστεοσάρκωμα. Η αξονική τομογραφία ενός
οστεοχονδρώματος θα δείξει συνέχεια ανάμεσα στον
μυελό του πάσχοντος οστού και του όγκου. Στο παραοστικό οστεοσάρκωμα δεν υπάρχει τέτοια συνέχεια. Η αξονική τομογραφία μπορεί επίσης να φανεί
χρήσιμη στο διαχωρισμό μιας μονόχωρης οστικής κύστης από μια ανευρυσματική κύστη [17].

Μαγνητική τομογραφία
Γενικά η μαγνητική τομογραφία δεν ενδείκνυται για
τη διάγνωση ή την εκτίμηση καλοηθών όγκων των
οστών στα παιδιά. Εντούτοις ασθενείς συχνά προσέρχονται στον Ορθοπαιδικό αφού η μαγνητική τομογραφία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά μπορεί
να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις καλοηθών
όγκων των οστών.
Το χόνδρινο περίβλημα ενός οστεοχονδρώματος
έχει αξιοσημείωτα όμοια χαρακτηριστικά με εκείνα
του αρθρικού χόνδρου (π.χ. αυξημένη ένταση σήματος στην Τ1 και Τ2 ακολουθίες). Επιπρόσθετα, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να είναι χρήσιμη στην εκτίμηση του μεγέθους του χόνδρινου περιβλήματος όταν
εκτιμάται ο κίνδυνος δευτεροπαθούς χονδροσαρκώματος. Βλάβες που περιέχουν χόνδρινο ιστό όπως το
χονδροβλάστωμα, το εγχόνδρωμα και το χονδρομυξοειδές ίνωμα έχουν αυξημένη ένταση στην Τ2 ακολουθία και μπορεί να είναι λοβωτές σε εμφάνιση. Περιοχές με πυκνή αποτιτάνωση μπορεί να φαίνονται
σαν εστιακές περιοχές με σήμα χαμηλής εντάσεως

στις Τ2 ακολουθίες. Τα χονδροβλαστώματα είναι γνωστό ότι προκαλούν σημαντικό οίδημα γύρω από τον
όγκο. Όταν ελέγχεται με μαγνητική τομογραφία μια
σημαντικής έκτασης περιοχή με οίδημα (φωτεινή απεικόνιση στις Τ2 ακολουθίες) που περιβάλει τον όγκο
μπορεί να οδηγήσει στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι
η υποκείμενη διαταραχή είναι λοιμώδης, τραυματική
ή κακοήθης.
Η απεικόνιση της ινώδους δυσπλασίας σε μαγνητική τομογραφία ποικίλει. Σε μερικές περιπτώσεις έχει
μειωμένης έντασης σήμα και στις Τ1 και στις Τ2 ακολουθίες. Σε άλλους ασθενείς εντούτοις η ένταση του
σήματος στις Τ2 ακολουθίες μπορεί να είναι αυξημένη
με ταυτόχρονη στικτή απεικόνιση.

Θεραπεία
Αφού τεθεί η διάγνωση ενός καλοήθους όγκου των
οστών σε ένα παιδί, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να
σκεφτεί έναν αριθμό παραγόντων προτού αποφασίσει
τη θεραπεία. Αυτοί περιλαμβάνουν την φυσική πορεία
του όγκου, τον κίνδυνο παθολογικού κατάγματος και
τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με την
επεμβατική ή την μη επεμβατική θεραπεία. Το σύστημα σταδιοποίησης της Εταιρίας Μυοσκελετικών Όγκων (Musculoskeletal Tumor Society) για τους καλοήθεις όγκους είναι χρήσιμο για να καθοριστεί ποιοι όγκοι είναι πιο πιθανό να απαιτήσουν θεραπεία και ποιοι
μπορούν απλά να παρακολουθούνται με ασφάλεια.
Οι όγκοι του σταδίου 1 συνήθως είναι αυτοπεριοριζόμενοι ή σταθεροί και στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν απαιτούν χειρουργική θεραπεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο στα εγχονδρώματα, οστεοχονδρώματα, μονόχωρες κύστεις των οστών και στα μικρού μεγέθους
μη οστεοποιά ινώματα. Εντούτοις μεγάλες μονόχωρες
κύστεις των οστών και μη οστεοποιά ινώματα μπορεί
να ενέχουν έναν κίνδυνο για παθολογικό κάταγμα.
Βλάβες που γειτνιάζουν με το συζευκτικό χόνδρο
είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται μη επεμβατικά μέχρις ότου η βλάβη να απομακρυνθεί από την περιοχή
ανάπτυξης του οστού ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού της αυξητικής πλάκας. Τοπική
υποτροπή είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα παθολογικά κατάγματα θα αντιμετωπιστούν με χειρουργική ή μη χειρουργική θεραπεία [18].
Τα οστεοειδή οστεώματα θεωρούνται βλάβες σταδίου 2. Έχει φανεί ότι η φυσική πορεία αυτού του όγκου είναι αυτόματη υποχώρηση σε σειρές αρκετών
ετών. Τα συμπτώματα μπορεί σε μερικές περιπτώσεις
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Ι. Λυμπάρη

Εικ. 2. Α) Απεικόνιση με αξονική τομογραφία (CT) οστεοειδούς οστεώματος στο σώμα του 12ου θωρακικού σπονδύλου σε αγόρι 15 ετών.
Β) και Γ) Χρήση θερμικού καυτηριασμού της βλάβης με ραδιοκύματα με καθοδήγηση υπό CT. Δ) 6 μήνες μετά την παρέμβαση διαπιστώνεται
η βλάβη με στοιχεία νέκρωσης.

να ελεγχθούν με σαλικυλικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Στους ασθενείς που δεν ανέχονται ή δεν θέλουν φαρμακευτική αντιμετώπιση μπορεί να εφαρμοσθεί η χειρουργική εξαίρεση της βλάβης [19]. Η πλήρης αφαίρεση του όγκου μειώνει τον κίνδυνο τοπικής
υποτροπής συγκριτικά με λιγότερο επιθετικές μεθόδους, αλλά ενέχει τον κίνδυνο επαπειλούμενου κατάγματος. Σε οστά που φορτίζονται υπό το βάρος του
σώματος, η εξαίρεση της βλάβης μπορεί να απαιτεί
επιπλέον πλήρωση της περιοχής με οστικό μόσχευμα
ή/και εσωτερική οστεοσύνθεση. Στο κενό που δημιουργείται τοποθετούνται σπογγώδη μοσχεύματα από
το λαγόνιο ή σπανιότερα από την κνήμη ή όταν η βλάβη είναι μεγαλύτερη από τράπεζα οστών.
Για να ελαχιστοποιηθεί το ποσό του αφαιρούμενου
οστού και ο κίνδυνος επαπειλούμενου κατάγματος,
οι Ward και συν. [20] συστήνουν τη χρήση γλυφάνου
για την αφαίρεση τέτοιου είδους βλάβης. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση υψηλής ταχύτητας γλύφανο για την αφαίρεση του φλοιού μέχρις ότου να
αναγνωρισθεί η φωλεά. Η τελευταία τότε αφαιρείται
Το nidus τότε εκτέμνεται με τη χρήση ειδικού ξέστρου
και ο ιστός αποστέλλεται για ιστολογική επιβεβαίωση
και καλλιέργεια.
Άλλες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που περιγρά56 Oστούν

φονται για την αφαίρεση του οστεοειδούς οστεώματος
περιλαμβάνουν τον καθοδηγούμενο υπό αξονική τομογραφία θερμικό καυτηριασμό της φωλεάς με ραδιοκύματα (RF) ή laser [21].
Τα πλεονεκτήματα της αφαίρεσης με ραδιοκύματα
περιλαμβάνουν το γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς χωρίς να απαιτηθεί νοσηλεία,
συνδυάζεται με λιγότερες επιπλοκές συγκριτικά με τις
ανοιχτές επεμβάσεις και είναι σχεδόν ισάξια με την
χειρουργική εκτομή σε σχέση με τα ποσοστά υποτροπής του όγκου [22], (Εικόνα 2).
Η αντιμετώπιση του οστεοχονδρώματος είναι η χειρουργική (εξαίρεση ολόκληρης εξόστωσης συμπεριλαμβανομένου του υπερκείμενου θυλάκου, μαζί με
το περιόστεο και βάση με λεπτό στρώμα φυσιολογικού
οστού) εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις:
όταν προκαλούνται συμπτώματα από πίεση αγγείων ή
νεύρων, δυσχέρεια κινητικότητας άρθρωσης και αισθητικοί λόγοι. Έχει παρατηρηθεί υποτροπή έως 2%
επί ατελούς χειρουργικής εκτομής καθώς και εξαλλαγή σε χονδροσάρκωμα σε ποσοστό 1%. Κλινικά
στοιχεία υπέρ εξαλλαγής, θεωρούνται η γρήγορη αύξηση ή αύξηση μετά την ωρίμανση του σκελετού και
ο πόνος, ενώ ακτινολογικά η πυκνή ασβέστωση στην
κορυφή πάχους άνω των 2 χιλιοστών με μυξοειδείς
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αλλοιώσεις και η υποτροπή μετά την εγχείρηση.
Όγκοι όπως το εγχόνδρωμα, η ινώδης δυσπλασία
και η μονόχωρη κύστη μπορεί να εκδηλώνονται σαν
βλάβες σταδίου 1 ή σταδίου 2. Τα περισσότερα εγχονδρώματα στα παιδιά είναι σταδίου 1 και μπορούν
να αντιμετωπιστούν μη επεμβατικά. Σε περιπτώσεις
υποτροπιαζόντων καταγμάτων ενδείκνυνται η απόξεση και η πλήρωση. Ομοίως η ινώδης δυσπλασία που
εκδηλώνεται ως βλάβη σταδίου 1 μπορεί επίσης να
αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Οι βλάβες σταδίου 2, ανάλογα με την εντόπισή τους την ηλικία του ασθενούς,
τα συμπτώματά του και τον κίνδυνο κατάγματος, μπορεί να απαιτήσουν χειρουργική θεραπεία. Σε σκελετικά ανώριμους ασθενείς οι ενδείξεις για χειρουργείο
περιλαμβάνουν υποτροπιάζον κάταγμα και προοδευτική δυσμορφία. Δυστυχώς η απλή απόξεση και τα
οστικά μοσχεύματα στα παιδιά και στους ενήλικες σχετίζονται με τοπική υποτροπή. Η χειρουργική θεραπεία
θα περιλαμβάνει την ολική εξαίρεση της βλάβης και
την πλήρωση της περιοχής με οστικό μόσχευμα και
αν απαιτηθεί εσωτερική οστεοσύνθεση [23].
Η φυσική πορεία της μονόχωρης οστικής κύστης
είναι η τάση να υποχωρεί με τη σκελετική ωρίμανση
και πολλές μπορούν απλά να παρακολουθηθούν χωρίς ειδική θεραπεία. Πριν από τη σκελετική ωρίμανση
οι μονόχωρες οστικές κύστεις μπορούν να προκαλέσουν υποτροπιάζοντα κατάγματα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα έκδηλο σε βλάβες που σχετίζονται με σημαντική
λέπτυνση του φλοιού, σε περιοχές που δέχονται το
σωματικό βάρος, όπως το εγγύς μηριαίο και σε περιοχές που υπόκεινται σε στροφικές δυνάμεις, όπως
το βραχιόνιο. Αρχικά τα περισσότερα παθολογικά κατάγματα πρέπει να θεραπεύονται συντηρητικά. Κατάγματα με παρεκτόπιση που περιλαμβάνουν το εγγύς
μηριαίο μπορεί να απαιτήσουν χειρουργική αντιμετώπιση με σταθεροποίηση.
Πριν από το 1979 η θεραπεία των μονόχωρων οστικών κύστεων αποτελείτο πρωτίστως από απόξεση και
πλήρωση με οστικό μόσχευμα. Οι Scaglietti και συν.
[24] δημοσίευσαν μελέτη με διαδερμική αναρρόφηση
και έγχυση κορτικοστεροειδούς (μεθυλπρεδνιζολόνη).
Η διαδερμική αναρρόφηση και έγχυση, φαίνεται να
συνδέεται με μικρότερη νοσηρότητα συγκριτικά με τις
ανοιχτές διαδικασίες. Εντούτοις οι ασθενείς και οι γονείς τους θα πρέπει να ενημερώνονται ότι περισσότερες από μια εγχύσεις μπορεί πιθανόν να απαιτηθούν
και ότι μια ανοιχτή επέμβαση πιθανόν να ενδείκνυται
όταν οι κλειστές διαδικασίες αποτύχουν.

Η ιστιοκύττωση Langerhans μπορεί περιστασιακά
να ιαθεί αυτόματα με την πάροδο του χρόνου. Πρακτικά πολλοί ασθενείς με ιστιοκύττωση υποβάλλονται
σε βιοψία ή αναρρόφηση για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση όταν είναι αδύνατον να αποκλεισθεί λοίμωξη
ή σάρκωμα Ewing βάσει κλινικών και ακτινολογικών
κριτηρίων μόνο. Η βιοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί
διαδερμικά ή με ανοικτή επέμβαση. Αν η διάγνωση
επιβεβαιωθεί με ανοικτή βιοψία η βλάβη μπορεί να
αντιμετωπισθεί με απλή απόξεση. Οι Capanna και συν.
[25] δημοσίευσαν ποικίλα αποτελέσματα μετά από έγχυση κορτικοστεροειδών. Μικρής δόσης ακτινοβολία
(500-600 cGy) είναι πολύ αποτελεσματική για μεγάλες
ή μη προσπελάσιμες βλάβες όπως εκείνες στη σπονδυλική στήλη ή τη λεκάνη αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάθε βλάβη.
Το οστεοβλάστωμα, το χονδροβλάστωμα, το χονδρομυξοειδές ίνωμα και η ανευρυσματική κύστη συνήθως εκδηλώνονται ως βλάβες σταδίου 2 ή 3.Το χονδρομυξοειδές ίνωμα μπορεί να θεραπευτεί με πλήρη
απόξεση και πλήρωση με οστικό μόσχευμα. Στα παιδιά
με ανοιχτές επιφυσιακές πλάκες, η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να καθυστερεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφευχθεί τραυματισμός του επιφυσιακού δίσκου.
Τα χονδροβλαστώματα εκδηλώνονται ως βλάβες
σταδίου 2 ή 3 αλλά σε αντίθεση με το χονδρομυξοειδές ίνωμα έχουν τάση για πιο επιθετική συμπεριφορά
και τοπική υποτροπή. Για αυτό το λόγο συνιστάται θεραπεία με απόξεση. Βλάβες που περιλαμβάνουν την
αυξητική πλάκα απαιτούν ολική εξαίρεση ακόμα και
με τον κίνδυνο πρώιμης σύγκλισης. Μεγάλες βλάβες
μπορεί να απαιτήσουν πλήρωση με οστικό μόσχευμα.
Τα οστεοβλαστώματα σταδίου 2 και 3 διαφέρουν
στην ανταπόκρισή τους στη θεραπεία. Για βλάβες που
περιορίζονται μέσα στο οστό (σταδίου 2) η απόξεση
και η πλήρωση με μόσχευμα συνήθως αρκούν. Στις
βλάβες σταδίου 3, η ίδια θεραπεία μπορεί να οδηγήσει
σε υποτροπή περίπου 20%. Γι’ αυτό το λόγο η εκτομή
θα πρέπει να είναι ευρεία. Εντούτοις αυτό μπορεί να
μην είναι πάντα εφικτό χωρίς σημαντική νοσηρότητα
ειδικά στη σπονδυλική στήλη. Ο ρόλος της θεραπείας
με ακτινοβολία παραμένει αμφιλεγόμενος. Φαίνεται
πως έχει θέση σε περιπτώσεις βλαβών της σπονδυλικής στήλης με εξάπλωση στα μαλακά μόρια ή στον
επισκληρίδιο χώρο, ή μετά από τοπική υποτροπή.
Οι ανευρυσματικές κύστεις επίσης εκδηλώνονται
ως σταδίου 2 ή 3 βλάβες. Η φυσική τους πορεία είναι
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αυτή της συνεχιζόμενης αύξησης αν παραμείνουν χωρίς θεραπεία. Απλή απόξεση συνδέεται με μη αποδεκτά υψηλά ποσοστά (>50%) τοπικής υποτροπής. Σε
μια προσπάθεια να μειωθεί η τοπική υποτροπή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί εκτενής απόξεση μέσω ειδικού
γλυφάνου υψηλής ταχύτητας. Σε μερικές περιπτώσεις
μπορεί να χρειαστεί η σταθεροποίηση του οστού με
εσωτερική οστεοσύνθεση. Επίσης έχει εφαρμοσθεί η
κρυοχειρουργική μέθοδος με εισαγωγή στην κύστη,
ύστερα από απόξεση, υγρού αζώτου σε πολύ χαμηλή
θερμοκρασία (-20οC). Ανεγχείρητες ή δύσκολα προσπελάσιμες βλάβες ειδικά αυτές που περιλαμβάνουν
την σπονδυλική στήλη πρέπει να αντιμετωπίζονται αρχικά με εμβολισμό και στη συνέχεια με ακτινοβολία.

Συμπέρασμα
Ενώ η πραγματική επίπτωση των καλοηθών όγκων
στα παιδιά είναι άγνωστη παραμένει μια κλινική οντότητα
με την οποία συχνά έρχεται αντιμέτωπος ο γενικός Ορθοπαιδικός. Καθώς εξοικειώνονται με τα κλινικά και
ακτινολογικά χαρακτηριστικά των πιο κοινών καλοηθών
όγκων, οι θεράποντες θα είναι σε θέση να θέσουν με
ακρίβεια τη σωστή διάγνωση χωρίς την ανάγκη βιοψίας
στις περισσότερες περιπτώσεις. Με την κατανόηση της
φυσικής πορείας του όγκου και το στάδιο κατά την εμφάνισή του μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες συστάσεις
θεραπείας. Αυτό επιτρέπει στους γονείς και το παιδί να
ενημερωθούν κατάλληλα εξαρχής και να αποφευχθεί
η υπερ- και η υπο- θεραπεία αυτών των όγκων.
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Περίληψη
Τα διφωσφονικά χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τη θεραπεία καταστάσεων που συνδέονται με τον καρκίνο όπως οστικές μεταστάσεις,
υπερασβεστιαιμία και οστεολυτικές βλάβες, και στη συνέχεια η χρήση τους εγκρίθηκε για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Η οστεονέκρωση της γνάθου αποτελεί σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή των διφωσφονικών, με συνεχώς αυξανόμενη κλινική σημασία λόγω της
συχνότερης χρήσης των διφωσφονικών σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Η αιτιολογία και η παθογένεια της οστεονέκρωσης της γνάθου
παραμένουν άγνωστες. Έχουν αναγνωρισθεί δύο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου: η δραστικότητα και διάρκεια της θεραπείας με διφωσφονικά, και οι πρόσφατες οδοντιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η πρόληψη είναι ο σκοπός της σύγχρονης αντιμετώπισης. Η θεραπεία
παραμένει εμπειρική και εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνοψη των σύγχρονων οδηγιών
για την πρόληψη και θεραπεία της οστεονέκρωσης της γνάθου σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με διφωσφονικά.
Λέξεις κλειδιά: Διφωσφονικά, Οστεονέκρωση, Γνάθος

Bisphosphonates related osteonecrosis of the jaw
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Summary
Bisphophonates have been initially used for the treatment of complications of cancer including bone metastases, hypercalcemia,
lytic skeletal lesions, and recently for the management of osteoporosis. Osteonecrosis of the jaw is a rare and serious complication
of bisphosphonate therapy. The problem is growing because biphosphonates are currently more commonly used than in the past.
The etiopathogenesis of osteonecrosis of the jaw remainσ unknown. Two risk factors have been identified: the potency and length
of bisphosphonate uptake, and recent dental intervention. Prevention is the mainstay of management. Treatment is based on experts
opinion and depends on the stage of the disease. The purpose of the present study is to summarize the current guidelines for the prevention and management of osteonecrosis of the jaw in patients with bisphosphonates treatment.
Keywords: Bisphosphonates, Οsteonecrosis, Jaw

Εισαγωγή
Τα διφωσφονικά αρχικά χρησιμοποιηθήκαν για την
αντιμετώπιση καταστάσεων και επιπλοκών σχετιζόμενων με τον καρκίνο όπως οστικές μεταστάσεις, υπερασβεστιαιμία, και οστεολυτικές βλάβες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση διαφόρων άλλων παθήσεων του σκελετού όπως συγγενείς
σκελετικές παθήσεις στα παιδιά, και στην αντιμετώ60 Oστούν

πιση της οστεοπόρωσης (νεανική, μετεμμηνοπαυσιακή, μετά θεραπεία με κορτιζόνη, μετά μεταμόσχευση,
από ακινητοποίηση, και από ανεπάρκεια των ανδρογόνων) [1,2].
Η οστεονέκρωση της γνάθου αποτελεί σπάνια αλλά
σοβαρή επιπλοκή της θεραπείας με διφωσφονικά, η
οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 2003 [1-6]. Οι
ασθενείς που δεν έχουν ιστορικό ακτινοθεραπείας,

Σχετιζόμενη με διφωσφονικά οστεονέκρωση της γνάθου

οι οποίοι πρόσφατα ή κατά το παρελθόν έλαβαν διφωσφονικά και εκδηλώνουν συμπτώματα στη γναθοπροσωπική χώρα τα οποία επιμένουν για περισσότερο
από 8 εβδομάδες, μπορεί να πάσχουν από σχετιζόμενη με διφωσφονικά οστεονέκρωση της γνάθου [1].
Ο κίνδυνος οστεονέκρωσης της γνάθου σε ασθενείς
με κακοήθη νεοπλάσματα που αντιμετωπίσθηκαν με
διφωσφονικά κυμαίνεται από 1% έως 11%, ανάλογα
με το φάρμακο, τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας με διφωσφονικά, και την εκτέλεση οδοντιατρικών ή σπανιότερα άλλων χειρουργικών επεμβάσεων στη στοματική κοιλότητα [2-5]. Για παράδειγμα, σε
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, η συχνότητα οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου είναι 7% έως 10% [2].

Κλινική εικόνα και αιτιοπαθογένεια
Η οστεονέκρωση είναι όρος που χρησιμοποιείται
για να περιγράψει το θάνατο των κυττάρων των οστών
(οστεοκύτταρα του φλοιώδους οστού και κύτταρα του
μυελού των οστών στο σπογγώδες οστούν, όπως αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, στρωματικά κύτταρα,
προ-οστεοβλάστες, ώριμες οστεοβλάστες, επιθηλιακά
κύτταρα, και οστεοκλάστες). Η οστεονέκρωση επίσης
προκαλεί το θάνατο των ενδοθηλιακών κυττάρων των
οστών και των αγγείων των οστών με αποτέλεσμα μείωση της ροής του αίματος στο οστό. Συνεπώς, η οστεονέκρωση από μόνη της δεν είναι νόσος αλλά το τελικό αποτέλεσμα της διακοπής της ροής του αίματος
στο οστούν από διάφορους παράγοντες.
Παρά το γεγονός ότι η αιτιοπαθογένεια της σχετιζόμενης με διφωσφονικά οστεονέκρωσης της γνάθου
παραμένει ασαφής, διαφέρει κλινικά από τις υπόλοιπες μορφές οστεονέκρωσης. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από επώδυνη διόγκωση και λοίμωξη της
γνάθου, οίδημα των μαλακών ιστών, χαλάρωση των
οδόντων, και αποκάλυψη του οστού. Σπανιότερα μπορεί να είναι ασυμπτωματική [7]. Όλες οι περιπτώσεις
έχουν περιγραφεί στα οστά της κάτω και άνω γνάθου,
με συχνότερη εντόπιση στην κάτω γνάθο (63%) σε
σχέση με την άνω γνάθο (38%) [8]. Μία περίπτωση
έχει αναφερθεί στα οστά του έξω ακουστικού πόρου
[9]. Γενικά, η νόσος προσβάλλει περιοχές εντός της
στοματικής κοιλότητας οι οποίες καλύπτονται από λεπτό και ευάλωτο βλεννογόνο, όπως οι υπερώες και η
γλωσσική επιφάνεια της κάτω γνάθου [10].
Έχουν συσχετισθεί δύο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου με την αιτιοπαθογένεια της σχετιζόμενης με διφωσφονικά οστεονέκρωσης της γνάθου: η δραστικό-

τητα του φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπείας με
διφωσφονικά, και οι πρόσφατες οδοντιατρικές χειρουργικές παρεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα [1-6]. Τα
κύρια διφωσφονικά που έχουν συνδεθεί με την εκδήλωση οστεονέκρωσης της γνάθου ήταν τα ενδοφλέβια χορηγούμενα διφωσφονικά ζολεδρονικό οξύ
(Zometa®) και παμιδρονάτη (Aredia®). Ο κίνδυνος
οστεονέκρωσης ήταν σημαντικά υψηλότερος με τη
χoρήγηση του ζολεδρονικού οξέος σε σχέση με την
παμιδρονάτη [4,6]. Ο κίνδυνος ήταν 1% το πρώτο
έτος και έως 21% το τρίτο έτος θεραπείας με ζολεδρονικό οξύ, ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος σε ασθενείς
που ελάμβαναν παμιδρονάτη ήταν 0% τα δύο πρώτα
έτη θεραπείας και 7% στα τέσσερα έτη [6]. Ωστόσο,
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης της
γνάθου σε ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν από του
στόματος διφωσφονικά όπως αλεδρονάτη (Fosamax®)
και ρισεδρονάτη (Actonel®) [11,12]. Η ισχυρή συσχέτιση
με τα δύο ενδοφλέβια χορηγούμενα διφωσφονικά μπορεί
να σχετίζεται με τη μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα των ενδοφλέβιων συγκριτικά με εκείνη των από του στόματος
χορηγούμενων διφωσφονικών. Ποσοστό μεγαλύτερο του
50% των ενδοφλέβια χορηγούμενων διφωσφονικών είναι
βιοδιαθέσιμο για ενσωμάτων στην οστική θεμέλια ουσία
συγκριτικά με περίπου 1% των από του στόματος χορηγούμενων διφωσφονικών που απορροφώνται από το γαστρεντερικό σωλήνα [13].
Η διάρκεια της θεραπείας με διφωσφονικά έχει επίσης συσχετισθεί με την εκδήλωση οστεονέκρωσης
της γνάθου: οι ασθενείς με οστεονέκρωση της γνάθου είχαν λάβει κατά μέσο όρο 35 εγχύσεις διφωσφονικών σε σύγκριση με 15 εγχύσεις σε ασθενείς
χωρίς οστεονέκρωση της γνάθου. Περίπου το 70%
των ασθενών που αναπτύσσουν οστεονέκρωση της
γνάθου είχαν στο ιστορικό τους κάποια πρόσφατη
οδοντιατρική ή άλλη χειρουργική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα [10]. Ωστόσο, ακόμη και αυτόματη
(χωρίς χειρουργική επέμβαση) σχετιζόμενη με διφωσφονικά οστεονέκρωση της γνάθου έχει αναφερθεί
σε ποσοστό έως 30% των ασθενών [4].

Πρόληψη
Η πρόληψη είναι η καλύτερη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με διφωσφονικά οστεονέκρωσης της γνάθου [1-3]. Έχει σημασία να παρακολουθούνται κλινικά οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν
διφωσφονικά για πρώιμα κλινικά σημεία εκδήλωσης
της νόσου. Η πρόληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:
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• Πριν την έναρξη της θεραπείας με διφωσφονικά
όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να υφίστανται οδοντιατρικό έλεγχο, να θεραπεύεται οποιαδήποτε πιθανή
εγκατεστημένη λοίμωξη της στοματικής κοιλότητας,
και να αντιμετωπίζονται δυνητικοί παράγοντες ανάπτυξης στοματικής λοίμωξης οι οποίοι αναγνωρίζονται από την οδοντιατρική εξέταση. Η οδοντιατρική θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαγωγή
οδόντων τα οποία δεν δύναται να διασωθούν, και
να ολοκληρώνονται επανορθωτικές οδοντιατρικές
χειρουργικές επεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα
με σκοπό τη στοματική υγιεινή. Μετά την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών πράξεων, πριν την έναρξη
της θεραπείας με διφωσφονικά θα πρέπει να επιτρέπεται ο απαραίτητος χρόνος για την πλήρη επούλωση των οδοντιατρικών χειρουργικών τραυμάτων,
και οι ασθενείς να λαμβάνουν οδηγίες και να εκπαιδεύονται σχετικά με τους κανόνες στοματικής
υγιεινής, την αποφυγή κακώσεων του στοματικού
βλεννογόνου, και την έγκαιρη αναγνώριση κλινικών
συμπτωμάτων που μπορεί να σχετίζονται με την εκδήλωση οστεονέκρωσης όπως πόνος, οίδημα, οστική προβολή ή/και αποκάλυψη οστού από το στοματικό βλεννογόνο [1-5].
• Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με διφωσφονικά,
οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους
κανόνες στοματικής υγιεινής και να αποφεύγουν μη
επείγουσες επεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα.
• Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται
υπό θεραπεία με διφωσφονικά θα πρέπει να συστήνεται αυστηρή στοματική υγιεινή, αποφυγή οποιονδήποτε οδοντιατρικών χειρισμών που μπορεί να
οδηγήσουν σε οστική βλάβη, τα δόντια που δεν μπορούν να διασωθούν δεν θα πρέπει να αφαιρούνται
αλλά να αντιμετωπίζονται με ενδοδοντική θεραπεία,
να αποφεύγεται η τοποθέτηση οδοντιατρικών γναθικών εμφυτευμάτων, και να γίνεται τακτική εξέταση
από οδοντίατρο [1,3,4].
• Ασυμπτωματικοί ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται υπό
θεραπεία με διφωσφονικά και χρειάζεται να υποβληθούν σε κοινές οδοντιατρικές επεμβάσεις θα
πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο εκδήλωσης οστεονέκρωσης της γνάθου, και τη σημασία
διατήρησης ιδανικής στοματικής υγιεινής, προληπτικής οδοντικής υγείας, και άμεσης οδοντιατρικής
εξέτασης σε περίπτωση εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων [1,2]. Ο κίνδυνος οστεονέκρωσης σε
ασθενείς υπό θεραπεία με από τους στόματος δι62 Oστούν

φωσφονικά είναι σημαντικά μικρότεροι συγκριτικά
με εκείνους υπό ενδοφλέβια θεραπεία, αλλά εξαρτάται περισσότερο από τη διάρκεια της θεραπείας
σε εκείνους υπό από του στόματος θεραπεία [12].
• Σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν διφωσφονικά για
λιγότερο από τρία έτη και δεν έχουν παράγοντες
κινδύνου δεν απαιτείται αναβολή της χειρουργικής
επέμβασης στην στοματική κοιλότητα ή στη γναθοπροσωπική περιοχή [1]. Απλές οδοντιατρικές επεμβάσεις μπορεί να γίνουν στους ασθενείς αυτούς
χωρίς κίνδυνο. Ωστόσο, εξαγωγές οδόντων και γναθοπροσωπικές επεμβάσεις θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς η πώρωση των οστών μπορεί να είναι
μειονεκτική. Οι ασθενείς με αφαιρούμενες τεχνητές
οδοντοστοιχίες θα πρέπει να εξετάζονται για περιοχές κάκωσης του στοματικού βλεννογόνου [10].
• Σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν διφωσφονικά για
περισσότερο από τρία έτη και σε εκείνους οι οποίοι
λαμβάνουν κορτικοστεροειδή μαζί με διφωσφονικά,
η θεραπεία με διφωσφονικά θα πρέπει να διακόπτεται για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την οδοντιατρική επέμβαση, και να ξεκινά αφού έχει επέλθει
πλήρης επούλωση του οδοντιατρικού/χειρουργικού
τραύματος στη στοματική κοιλότητα [1].

Θεραπεία
Σε ασθενείς με κλινικά έκδηλη οστεονέκρωση της
γνάθου, η διακοπή της θεραπείας και η επαναχορήγηση των διφωσφονικών (ειδικά για τα ενδοφλέβια
χορηγούμενα) εξαρτάται από την αξιολόγηση των κινδύνων και τα οφέλη για τον ασθενή, τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται σε συνεργασία από τον αιματολόγο/ογκολόγο και τον οδοντίατρο/γναθοχειρουργό
[1]. Η διακοπή της θεραπείας με διφωσφονικά σχετίζεται με σταθεροποίηση της νόσου, αποφυγή επέκτασης ή εμφάνισης νέων εστιών οστεονέκρωσης, και
σταδιακή βελτίωση της κλινικής εικόνας. Ωστόσο, η
διακοπή της θεραπείας με διφωσφονικά για 6 έως 12
μήνες μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση ή αυτόματη
απολυματοποίηση του προσβεβλημένου οστού [1].
Η θεραπεία της σχετιζόμενης με διφωσφονικά
οστεονέκρωσης της γνάθου σήμερα είναι εμπειρική,
και εξαρτάται από το κλινικό στάδιο της νόσου ανάλογα με την παρουσία ή απουσία κλινικών συμπτωμάτων των ασθενών (Πίνακας) [14]. Ο σκοπός της θεραπείας είναι η ανακούφιση από τον πόνο, ο έλεγχος
της λοίμωξης, και η αναστολή της εξέλιξης της οστεονέκρωσης. Δυστυχώς, οι ασθενείς με σχετιζόμενη

Σχετιζόμενη με διφωσφονικά οστεονέκρωση της γνάθου

Στάδιο
Στάδιο 0
Μη ειδικά κλινικά ευρήματα και συμπτώματα,
απουσία οστεονέκρωσης ή αποκάλυψης του οστού,
ασθενείς με θεραπεία με από τους στόματος ή
ενδοφλέβια διφωσφονικά
Στάδιο 1
Οστεονέκρωση ή αποκάλυψη του οστού,
ασυμπτωματικοί ασθενείς χωρίς σημεία λοίμωξης
Στάδιο 2
Οστεονέκρωση ή αποκάλυψη του οστού
με σημεία λοίμωξης (πόνος, ερυθρότητα,
με ή χωρίς πυώδη έκκριση)
Στάδιο 3
Οστεονέκρωση ή αποκάλυψη του οστού, λοίμωξη,
και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
παθολογικό κάταγμα, συρίγγιο εκτός της στοματικής
κοιλότητας, σημαντική οστεόλυση η οποία επεκτείνεται
στο κάτω χείλος της γνάθου

Θεραπεία
Καμία θεραπεία, ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών

Στοματικές πλύσεις με στοματικά διαλύματα με αντιβιοτικά,
κλινική εξέταση κάθε τρεις μήνες, εκπαίδευση των ασθενών,
αναθεώρηση των ενδείξων θεραπείας με διφωσφονικά
Στοματικές πλύσεις με στοματικά διαλύματα με αντιβιοτικά,
από του στόματος αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, αναλγητικά,
επιπολής καθαρισμός για νεαροποίηση και περιορισμό της
λοίμωξης των μαλακών ιστών
Στοματικές πλύσεις με στοματικά διαλύματα με αντιβιοτικά,
αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, αναλγητικά, χειρουργικός
καθαρισμός του νεκρωτικού οστού και της λοίμωξης

Πίν. 1. Σταδιοποίηση και θεραπεία της σχετιζόμενης με διφωσφονικά οστεονέκρωσης της γνάθου. (Από American Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons).

με διφωσφονικά οστεονέκρωση της γνάθου δεν ανταποκρίνονται στις κλασσικές θεραπείες για οστεομυελίτιδα και μετακτινική οστεονέκρωση όπως η ευρεία χειρουργική εκτομή και το υπερβαρικό οξυγόνο.
Ο χειρουργικός καθαρισμός του νεκρωτικού οστού
είναι δύσκολος καθώς ολόκληρο το οστούν της γνάθου έχει συνήθως προσβληθεί (από τη δράση του δι-

φωσφονικού ή τη νόσο). Για το λόγο αυτό, η χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να καθυστερεί όσο το δυνατό
καθώς τα χειρουργικά τραύματα μπορεί να οδηγήσουν σε επέκταση της οστεονέκρωσης [1,2]. Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται για ασθενείς με οστεονέκρωση της γνάθου σταδίου 3 και για εκείνους με
οστικά απολύματα [1].
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών, έχει σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση
των ιατρών πάνω στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των
Οστών. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού το περιοδικό δημοσιεύει:
- Άρθρα του εκδότη.
- Ξένες δημοσιεύσεις. Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα κατόπιν συνεννοήσεως με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής.
- Ανασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων στις
οποίες θα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
- Κλινικές και εργαστηριακές μελέτες.
- Ερευνητικές εργασίες.
- Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (Case Reports).
- Σεμινάρια, στρογγύλες τράπεζες, συμπόσια.
- Επίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
- Γράμματα προς τον Εκδότη.
Έκταση άρθρων: Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.500
λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες). Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα
να δημοσιεύει άρθρα ανασκόπησης με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες, καθώς και οι κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και
τα επίκαιρα θέματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τον Εκδότη τις 400 λέξεις.
Σύνταξη των κειμένων: Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί, στη μία μόνο όψη, με περιθώρια
τουλάχιστον 3.5 εκ. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται ο τίτλος, η Ελληνική
περίληψη με τους όρους ευρετηρίου, η Αγγλική περίληψη, το κείμενο, οι
βιβλιογραφικές παραπομπές, οι πίνακες, οι εικόνες και οι λεζάντες των
εικόνων. Η αρίθμηση των σελίδων αρχίζει από τη σελίδα με τον τίτλο. Οι
αριθμοί αναγράφονται στο άνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας.
Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο του άρθρου, 2) το
όνομα του (ων) συγγραφέα (ων), 3) το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, 4) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα, 5) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της
εργασίας.
Ελληνική περίληψη και όροι ευρετηρίου: Η περίληψη πρέπει να
είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις (όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού.
Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus.
Αγγλική περίληψη (Summary): Στην Αγγλική περίληψη πρέπει να περιλαμβάνονται ο τίτλος και τα ονόματα των συγγραφέων. Η περίληψη πρέπει
να είναι εκτεταμένη και να αποτελεί πραγματική σύνοψη του κειμένου. Την
αγγλική περίληψη συνοδεύουν οι όροι ευρετηριασμού επίσης στα Αγγλικά.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές
παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική σειρά. Πρέπει
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να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές που
θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα σημείο του κειμένου χρειάζονται
πολλές παραπομπές, τότε αναφέρονται με χρονολογική σειρά. Αναγράφονται κατά σειρά τα επώνυμα, τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων,
το έτος δημοσιεύσεως (σε παρένθεση), ο τίτλος της εργασίας, το όνομα
του περιοδικού, ο τόμος και η πρώτη σελίδα του άρθρου, με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο Index Medicus π.χ.
Handler NM (1985) Osteoarthritis as a public health problem.
Clin Rheum Dis 11:175
Προκειμένου για βιβλίο θα αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, η χρονολογία εκδόσεως, ο τίτλος, ο εκδοτικός οίκος και η πόλη που εκδόθηκε
το βιβλίο π.χ.
Rasmussen Η. Bordier PJ (1974). The Physiological and Cellular
Basis of Metabolic Bone Disease. Williams and Wilkins. Baltimore.
Καλούνται οι συγγραφείς να ερευνούν την Ελληνική βιβλιογραφία και
να αναφέρονται στους Έλληνες συγγραφείς.
Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα ο
καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα, ώστε
για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.
Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμματα)
πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπιντογράφο. Το
ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά. Οι φωτογραφίες
πρέπει να είναι ασπρόμαυρες, τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί, στο πίσω
μέρος του οποίου να σημειώνεται με απλό μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός της εικόνας όπως μπαίνει στο κείμενο. Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. Εάν χρησιμοποιηθούν εικόνες
ασθενών θα πρέπει τα πρόσωπά τους να μην διακρίνονται, αλλιώς θα πρέπει να υποβληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για
τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Εάν μία φωτογραφία έχει δημοσιευθεί
αλλού πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άδεια του εκδότη που έχει το
copyright αναδημοσίευσης της φωτογραφίας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής της. Οι λεζάντες των
σχημάτων και των φωτογραφιών δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα,
σε ξεχωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.
Γλώσσα: Ως γλώσσα του περιοδικού θεωρείται η νεοελληνική και ως
σύστημα γραφής το μονοτονικό. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως
όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ξενικός σε παρένθεση.
Τα άρθρα που υποβάλλονται θα θεωρούνται για δημοσίευση με την
προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Ό,τι
δημοσιεύεται στο «ΟΣΤΟΥΝ» δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να στέλνονται σε 3 πλήρη αντίγραφα, με συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση: «ΟΣΤΟΥΝ», Διευθυντή
Σύνταξης, Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι.
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27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2012

1-4 July 2012

8 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΕΜΜΟ
Royal Myconian Hotel, Mύκονος
Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών
Θράκης 2, 15124, Μαρούσι
Τηλ./Fax: 210 6128606
E-mail: info@eemmo.gr
Website: www.eemmo.gr
Oργάνωση-Γραμματεία: PCO-CONVIN S.A.,
Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6833600
Fax: 210 6847700
Email: congress@pco-convin.gr

OSTEOPOROSIS AND BONE CONFERENCE
2012
Manchester Central Convention Complex
Conference Secretariat:
HG3 Conferences
First Floor
Hornbeam Business Park
Hookstone Road
Harrogate
HG2 8QT
Tel.: +44 (0)843 289 4750
Fax: +44 (0)1423 855999
Email: joanne.mcbratney@hg3.co.uk
Website: www.nos.org.uk/conference

28-30 Σεπτεμβρίου 2012

November 29 - December 1, 2012

ο

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΜΜΟ
Avra Imperial Hotel, Χανιά
Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών
Θράκης 2, 15124, Μαρούσι
Τηλ./Fax: 210 6128606
E-mail: info@eemmo.gr
Website: www.eemmo.gr
Oργάνωση-Γραμματεία: PCO-CONVIN S.A.,
Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6833600
Fax: 210 6847700
Email: congress@pco-convin.gr
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IOF-ECCEO 12
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
PROGRESS IN BONE AND MINERAL
RESEARCH 2012
Vienna / Austria
Contact: Conference Secretariat,
Vienna Academy of Postgraduate Medical
Education and Research
Tel.: 011-43-1-40-513-8335
Fax: 011-43-1-40-513-8318
Email: bone2012@medacad.org
Website: http://www.ausbmr.at/ausbmr.htm

